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 كممة الناشر
في هذا الكتاب جمع المؤلػؼ كػؿك كت ػل اليةكوػض ك إػاؼ  لواػا كتػا وف 
لغكووف ، كمياج المؤلؼ في هذه الكتب كاةػد ، كهػك مياة ػض اليةػاة كالمغػكووف 

هػي كاك في مسائؿ  ساسوض ، مياا  ٌف كاك الةاؿ التي  جمعكا عمػ  الوػكؿ  اػا 
 ًّ مػػػف (مػػػا( ك(مػػػف(  مختموػػػض ج كجػػػكد لاػػػا فػػػي المغػػػض فوجػػػب  لغاؤهػػػا ، ك فك كػػػ

المكصكلض يكرة تامكض كلوست معرفض كما وجمع اليةاة ، كلوس فػي المغػض يصػب 
ا كما  اع فػي  عم  يزع الخافض كج تإموف ، كج (ما( زائدة ، كلوس صةوةن
كتػػػب اليةػػػك  فك المععػػػكؿ معػػػل ج وكػػػكف  جك ميصػػػك نا ،  ػػػؿ ةػػػد كرد فػػػي المغػػػض 

ػػا كمجػػركرنا ، ك   ٌيػػل جػػاز توػػدوـ الجػػكاب عمػػ   ػػرطل خّفنػػا كالوػػر ف الكػػروـ مرفكعن
لم صػرووف ، ك ٌف (كػػاد( الميعوػض تعوػػد اليعػػي كج تعوػد ا ذ ػػات كمػا ذهػػب جماػػكر 

  هؿ المغض كاليةك ، ك ٌيل ج  إداد في كتاب ا 
مض في هذا الكتاب .  هذه المسائؿ كغورها سوةدها الوارئ معصك
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 المقدمة
ٍمػدي لمٌػًل رىبل اٍلعىػالىًموفى ، الركٍةمػػًف الػركًةوـً ً ٍسـً الٌمًل  الركٍةمػىًف الػركًةوـً ، كاٍلةى

مكػدو رىسيػكًؿ ا ، كخػاتىـً اليك وػوف ،  مىػ  ميةى ػًمًؾ وىٍكـً الدلوًف ، كالصكّةي كالسكّـي عى ، مى
ًعػػػوف ، مػػػف اييصػػػاًر كالماػػػاجروف ، كالػػػذوف مىػػػ   ًلػػػًل ك ٍصػػػةاً ًل  ٍجمى ات عػػػكهـ  كعى

  إةسافو  ل  وكـً الدلوف

ـٌ : الػػػذم جعمتػػػل  عيػػػكاف ك عػػػد ، فاػػػذا كتػػػا ي  يٍةكوػػػاتي الور يوػػػض ، وإػػػ
 : يةكوض ككتا وف لغكووف كهذه الكتب هي كتب  تسعض كتب س عض

الم ػاكمض  ػػوف كاك الةػػاؿ ككاك المصػػاة ض فػي اليةػػك العر ػػي ك ػػكاهدها فػػي -ُ
لسػػػػػيض  َٖٔلكتػػػػػب كالكذػػػػػائؽ   غػػػػػداد/الوػػػػػر ف الكػػػػػروـ . رةػػػػػـ ا وػػػػػداع فػػػػػي دار ا

 ـََِٗ
(مػػػػا( فػػػػي الوػػػػر ف الكػػػػروـ / دراسػػػػض يةكوػػػػض . رةػػػػـ ا وػػػػداع فػػػػي دار الكتػػػػب -ِ

 ـََِٗلسيض  َٕٖكالكذائؽ   غداد/
دراسػػػػػػات فػػػػػػي اليةػػػػػػك الور يػػػػػػي .  رةػػػػػػـ ا وػػػػػػداع  ػػػػػػدار الكتػػػػػػب كالكذػػػػػػائؽ  -ّ

 ـََِٗلسيض  ُُٖ  غداد/
لسيض  َٖٖالكتب كالكذائؽ   غداد/مف مزاعـ اليةاة . رةـ ا وداع في دار  -ْ

 ـََِٗ
. رةـ اليصب عم  يزع الخافض كالتإموف مف  دع اليةاة كالمعسروف  -ٓ

 ـََُِلسيض  ُِّٕا وداع  دار الكتب كالكذائؽ   غداد/    
رةػػـ ا وػػداع فػػي اخػػتّؽ ايكجػػل كالمعػػايي فػػي كتػػب ةػػركؼ  المعػػايي  :  -ٔ

 ـ َُِْلسيض  ّّٖدار الكتب كالكذائؽ   غداد/ 
 تودوـ الجكاب عم   رطل في اليةك العر ي ك كاهده في الور ف الكروـ -ٕ
 ايإداد في الور ف الكروـ -ٖ
 وكاد( في الور ف الكروـ-دجلض (كاد-ٗ
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 لكتاب األكؿا
  المشاكمة بيف كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في النحك العربي   

 كشكاودوا في القرآف الكريـ
ٍمػدي لمٌػًل رىبل اٍلعىػالىًموفى ، الركٍةمػػًف الػركًةوـً ً ٍسـً الٌمًل  الركٍةمػىًف الػركًةوـً ، كاٍلةى

مكػدو رىسيػكًؿ ا ، كخػاتىـً اليك وػوف ،  مىػ  ميةى ػًمًؾ وىٍكـً الدلوًف ، كالصكّةي كالسكّـي عى ، مى
ًعػػػوف ، مػػػف اييصػػػاًر كالماػػػاجروف ، كالػػػذوف مىػػػ   ًلػػػًل ك ٍصػػػةاً ًل  ٍجمى ات عػػػكهـ  كعى

  إةسافو  ل  وكـً الدلوف .
 ػػػػاع فػػػػي كتػػػػب اليةػػػػك الودومػػػػض كالةدوذػػػػض الوػػػػكؿ  ػػػػكاك الةػػػػاؿ ، كهػػػػذا 
الكتػػاب وذ ػػت ممػػا ج وػػدع مجػػاجن لم ػػؾ  ػػافك كػػؿ كاكو ، اصػػطيًم  عمػػ  تسػػموتاا 

 كاك الةاؿ ،  يكما هي في الةوووض كاك المعوض .
مػػف لػػدف اليةػػاة ، فمػػوس فػػي العر وػػض كاك الةػػاؿ ،  ػػؿ هػػي كاك مختموػػض 

ـٍ كػػٌؿ مجػػامع المغػػض العر وػػض فػػي ال ػػرؽ كالغػػرب  ػػاٌف كاك  فوجػػب  لغاؤهػػا ، كٍلػػتعم
ف  جمػػع عمػػ  الوػػكؿ  اػػا ايكلػػكف كا ًخػػركف ، كمػػف  الةػػاؿ خرافػػض يةكوػػض ، كاع

 فٍموورٍ  هذا الكتاب . هذا ارتاب  ادعائي 
 قصة وذا الكتاب

 سػػػػػـ ا كالةمػػػػػد  كالصػػػػػّة كالسػػػػػّـ عمػػػػػ  رسػػػػػكؿ ا كعمػػػػػ   لػػػػػل 
 كصة ل ، ك عد 

لدٍت عيدم فكرة هذا الكتاب التي معادها :  ٌف الكاك التػي سػماها  فود كي
اليةاة كاك الةاؿ  ٌيما هي في الةوووض كاك المعوػض ، ةػوف كيػت طال نػا فػي كموػض 

ـ ، كميػذ ذلػؾ ُِٕٗفواػا سػيض  التر وض الممغاة / جامعض  غػداد ، التػي تخرجػتي 
الةػػػوف  خػػػذتي  كتػػػبي فومػػػا وتعمػػػؽ  اػػػذه العكػػػرة ، ةتػػػ  تجمعػػػت عيػػػدم ةكلاػػػا 
طائعػػػض مػػػف المّةظػػػات ، ك عػػػد ة ػػػكلي فػػػي الدراسػػػات العموػػػا   كموػػػض ا داب / 
جامعػػػػػض المكصػػػػػؿ ، طيًمػػػػػب ميػػػػػي  عػػػػػد اجتوػػػػػازم الدراسػػػػػض اليظروػػػػػض  ف  ختػػػػػار 

ةػػت عيػػكاف : كاك الةػػاؿ ككاك المعوػػض مكإػػكعنا يةكًوػػا فوػػدمتي لاػػـ المكإػػكع ت
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فػػي اليةػػك العر ػػي ، فتػػرددكا فػػي ة كلػػل  ةجػػض  ٌيػػل ج وصػػم   ف وؤلػػؼ رسػػالض 
ويياؿ  اػا  ػاادة الماجسػتور ، لكػف رغ تػي فػي  ف  ةوػؽ  ميوتػي  ترجمػض العكػرة 
التػػػي عا ػػػت معػػػي ميػػػذ تخرجػػػي  لػػػ  رسػػػالض جامعوػػػض  صػػػررتي عمػػػ   ةيػػػاعاـ 

ـٌ ذ لػػؾ  عػػد توروػػر ةدمتػػل لاػػـ ،  ويػػتي خطػػض عممػػي  و ػػكؿ هػػذا المكإػػكع ، كتػػ
المعصمض فوػل ، ذػـ عيػدللٍت صػوغض العيػكاف  لػ  : الم ػاكمض  ػوف كاك الةػاؿ ككاك 

 المصاة ض في اليةك العر ي .
كةػػوف  ػػرعت  كتػػب فػػي فصػػكؿ هػػذه الرسػػالض  لعوػػتي يعسػػي كةوػػدنا فػػي 

ك المتػاخروف  ذ ات مإمكياا ايساسي ؛  ذ لـ  جػد  ةػدنا مػف اليةػاة الوػدام   
 ك المةػػدذوف مػػف ذهػػب مػػف ة ػػؿي مػػذه ي ، لكػػف ل ػػدة اةتيػػاعي  عكػػرة الرسػػالض 
كاصػػػمت الكتا ػػػض فػػػي مكإػػػكع  ةذػػػي ، كمػػػع اةتيػػػاعي  صػػػكاب مػػػا اسػػػتور فػػػي 
ّن مػػػػف لػػػػدف  يعسػػػػي ، فوػػػػد كيػػػػت  تكةػػػػع  ٌف الرسػػػػالض ةػػػػد تيػػػػرفىض جممػػػػض كتعصػػػػو

يةػاة ةػدومنا كةػدوذنا ، المياة وف ؛ يٌياا تتإمف فكرة مخالعػض ًلمػا  جمػع عموػل ال
لكػػف الػػذم فكجئػػتي  ػػل  ٌياػػـ لػػـ وتعرإػػكا لعكػػرة الرسػػالض كج لمياة ػػض  دلتػػي التػػي 
ٌيمػػا  خػػذكا عمػػي تجرئػػي عمػػ  اليةػػاة كوػػكلي : تػػاه اليةػػاة فػػي  ةػػدمتاا  ذ اتاػػا كاع
هػػػذه الوإػػػوض...لـ وعطػػػف اليةػػػاة  لػػػ  كذا...كةػػػد كػػػاف ايخعػػػش مػػػرتجّ ةػػػوف 

 ادع   اٌف الةاؿ فإمض .
يػت ةػد استايسػت كذوػرنا  ايسػػتاذ الػذم   ػرؼ عمػ  رسػالتي ؛  ذ لػػـ كك

 جػػده وعتػػرض ،  عػػد ةراّتػػل يٌم فصػػؿ مػػف فصػػكؿ الرسػػالض ، عمػػ   ٌوػػض فكػػرة 
 طرةاا فول ، فود تركيػي  كتػب رسػالتي  ةروػض تامػض ،  ٌج  ٌيػل لػـ وي ايػي عمػ  

 اج تعاد عف تجرو  اليةاة كتخطئتي لاـ  ع ارات صروةض .
ض ةػػػاؿ فوػػػد ميًيةػػػتي  ػػػاادة الماجسػػػتور  درجػػػض جوػػػد جػػػًدا مػػػع كعمػػػ   ٌوػػػ

مطػػػال تاـ لػػػي  ػػػإجراّ التعػػػدوّت كج سػػػٌوما ةػػػذؼ الع ػػػارات التػػػي يمػػػتي  اػػػا ، 
 ةسب تع ورهـ ، مف مواـ  جداديا اليةاة.

 كها  يذا  ةٌدـ هذه الرسالض كما هي كلكف  صوغض كتاب .. 
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 المقدمة 
ػػ ويػػا  اكمػؿ رسػػالض ك  مػ، كتػػاب، كجعػػؿ فك عم سػـ ا كالةمػػد  الػذم مى

ًإنَّػػا  ػػايل: ( لغتيػػا لغػػض ةر يػػل ، فتكعػػؿ  ةعظاػػا ةػػوف تكعػػؿ  ةعظػػل  ذ ةػػاؿ، جػػؿك 
اًفظيكفى  نَّا لىهي لىحى يعت عم  عويػل نىٍحفي نىزٍَّلنىا الذٍِّكرى كىاً  ( فود إمف ا  واّها كصي

لػد ت ك ية ػرت، كلغػض ، فكايت  رفع المغات  اينا ، ك طكلاا عمرنا، فكـ مػف لغػض كي
كتاب ا الةكوـ ، ج تزاؿ ع ر الدهكر كالمةف تغكص في ايرض جذكرها ، 
كتعمػػػك كتت ػػػعب فػػػػي ا فػػػاؽ  فياياػػػػا ، كالصػػػّة كالسػػػّـ عمػػػػ  مةمػػػد ،   مػػػػ، 
مػػاـ ايي وػػاّ كالمرسػػموف ك ػػعوع ايمػػـ ةاط ػػض وػػكـ  العصػػةاّ ك فصػػ  ال مغػػاّ، كاع

دـ وػػـك الووامػػض كج فخػػر ، صػػم  ا الػػدوف، الوائػػؿ عػػف يعسػػل :  يػػا سػػود  يػػي  
 عمول كسمـ ، كعم   لل ايطاار كصة ل الكراـ  ما  عد.

الم ػاكمض  ػوف كاك الةػاؿ ك كاك فاذا كتاب في اليةك جعمت عيكايػل ((
(( كالم ػاكمض فػي المغػض مػف  ػاكؿ ال ػيّ،  معيػ  المصاة ض في اليةك العر ي

كالم اكمض عيػد  هػؿ ال ػدوع  ف  كةعل في ال كؿ، كهك ايمر الم كؿ الممت س، 
وذكر ال يّ  معظ غوره لكةكعل في صة تل، كمذؿ هذا ةصػؿ  ػوف كاك الةػاؿ 

هما  معػػظ االيةػػكووف معياهمػػا ، كذكػػرت  ةػػد دككاك المصػػاة ض ، فوػػد التػػ س عيػػ
 ايخرل.

مصػػػطم  يةػػػكم كاةػػػد، فوػػػد  طموامػػػا المعوػػػض ك كاك المصػػػاة ض ك كاك 
 وعرةكا  وياما في المعي  كالتعروؼ. اليةكوكف عم  الكاك يعساا ، كلـ

 كةد جعمت هذا الكتاب ووع في  ر عض فصكؿ كخاتمض.
 ٌمػػا العصػػؿ ايكؿ فوػػد كػػاف  عيػػكاف (كاك الةػػاؿ عيػػد اليةػػكووف( يومػػت 
فول ما ذكره اليةكوكف عف كاك الةاؿ، ك  رزت  هـ الم اكؿ التي كاجاػتاـ فػي 

خركها لةماػػػا، كةػػػد اكتعوػػػت هػػذه الػػػكاك فعرإػػػت تػػػاكوّتاـ كتعمػػػوّتاـ التػػي سػػػ
ا  ٌف اليةػكووف لػـ ووػدمكا    واف تياةإاا كتكمعاا ك عدها عػف الصػكاب، مكإػةن

د السػػػ وؿ فػػػي العصػػػؿ الذػػػايي لتوػػػدوـ الةػػػؿ الةػػػؿ المويػػػع كالمتعػػػؽ عموػػػل ، يمالػػػ
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المياسػػب، مسػػتي طا  ٌوػػاه مػػف مػػكازوف ووػػرح  ةكماػػا اليةكوػػكف ، لػػذا سػػموتل (كاك 
تكصػػمت مػػف خػػّؿ هػػذه المػػكازوف  لػػ   فػػي الموػػزاف(  المصػػاة ض الةػػاؿ ك كاك

ةوووتػوف ايكلػ  :  ف الجممػػض الةالوػض ج وجػػكز ر طاػا  ػػالكاك ال تػض ، جف الػػكاك 
تؤذف  المغاورة كمعي  الةاؿ وؤذف  اجتةاد، فّ وص  الجمع  وياما كج ومكف 

فػي  ف وككف العرب ةد كةعكا في هذا التياةض في التع وػر، كهػـ  فصػ  ايمػـ 
ف كاك الةػػاؿ ،  ٌيمػػا هػػي كاك وػػك :  ف الػػكاك التػػي سػػماها اليةك  ايرض كالذايوػػض

المعوض في ةوووض ايمر. كختمت هػذا العصػؿ  تصػرو  اليةػكووف  اػذه الةوووػض 
، فوػػػػػد  كإػػػػػةت طائعػػػػػض مػػػػػياـ  ٌف كاك الةػػػػػاؿ هػػػػػي كاك المعوػػػػػض فػػػػػي المعيػػػػػ  

عػػكجن معػػل، ج ل ػػيّ كالتوػػدور،  ٌج  ٌياػػـ  جمعػػكا عمػػ  عػػدـ  عػػراب مػػا  عػػدها مع
 ٌج يٌيل لـ وكف اسػمنا معػردنا، فت ػوف لػي  ٌف الػذم مػيعاـ مػف  عػراب كاك الةػاؿ 
كاك المعوػػض ، لػػوس هػػك المعيػػ   ػػؿ ا ػػتراطاـ ا فػػراد فػػي المععػػكؿ معػػل ، لػػذلؾ 
تياكلػػت هػػذه المسػػالض معصػػمض فػػي العصػػؿ الذالػػث تةػػت عيػػكاف (المععػػكؿ معػػل 

 ٌيػل لػوس ذمػض مػا وميػع مػف كةػكع المععػكؿ معػل  وف المعػرد كالجممػض(  ويػت فوػل 
ا  ٌف اليةكووف  لغكا  المععكؿ معل الجممض مػف جممض ، كاتإ  لي  عد ذلؾ  وإن

 جػػؿ  ذ ػػات كاك الةػػاؿ الداخمػػض عمػػ  الجممػػض ك  ػػرت  لػػ   ٌيػػل ةواسنػػا عمػػ  هػػذه 
، فود اي رل  عض اليةكووف  ل   لغػاّ المععػكؿ معػل المعػرد مػف  جػؿ المعادلض 
الداخمض عم  المعرد ، فتكصمت في هذا العصؿ  ل   ٌف هياؾ  كاك الةاؿ  ذ ات

، كهي  ٌف  ةداهما ج  عّةض عدـ ككجكد  وف كاك الةاؿ كالمععكؿ معل الجممض
تذ ػػػت  ج عيػػػد  لغػػػاّ ايخػػػرل. كةػػػد  ويػػػت فػػػي العصػػػؿ ايكؿ  ٌيػػػل ةػػػد كػػػاف فػػػي 

لغػػاّ المععػػكؿ  ٌف ةماػػا جموعنػػا كر وػػت م ػػاكؿ الجممػػض  معػػل  ذ ػػات كاك الةػػاؿ كاع
لغػاّ كاك  وككف  ومب هذه المعادلض ،  م: وككف  إذ ػات المععػكؿ معػل الجممػض كاع
وإػػاةاا عػػدتي  لػػ  مكاإػػوع العصػػؿ ايكؿ،  الةػػاؿ، كلترسػػوه هػػذه الةوووػػض كاع
فدرسػػتاا ذايوػػض، لكػػف فػػي إػػّك اليتوجػػض التػػي تكصػػمت  لواػػا فر وتاػػا خوػػر ةػػؿ 
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اؿ ، كةػد جعمػت هػذه الدراسػض فػي لمم اكؿ التػي كاجاػت اليةػكووف فػي كاك الةػ
 العصؿ ايخور تةت عيكاف (المععكؿ معل الجممض كمآخذ الوكؿ  كاك الةاؿ(.

 ٌمػػػا الخاتمػػػض فوػػػد  جممػػػتي فواػػػا يتػػػائج دراسػػػتي فػػػي هػػػذا الكتػػػاب التػػػي 
تػػتمخص  إػػركرة  لغػػاّ كاك الةػػاؿ  إعرا اػػا كاك المعوػػض لتيمغػػ  معاػػا   ػػكاجتاا 

تػػ  كتػػاب ا الةكػػوـ كلوتةوػػؽ  ػػدجن مػػف ذلػػؾ كمآخػػذها التػػي لػػـ وسػػمـ مياػػا ة
 توسور ك ور لميةك العر ي.

 يساؿ ا الادل كالسداد، كهك الاادم  ل  سكاّ الس وؿ. 
 كاك الحاؿ عند النحكييف:  الفصؿ األكؿ

، ةػٌدر َُٖذكر سو كول (تنشأة دراسة كاك الحاؿ :  ّن هػ(  وػات كجمػ
، ةكلل: " ّن ك ما ةكلل، عز كجؿ: (وىٍغ ىػ  طىآًئعىػضن  فواا معي  الةاؿ، مف ذلؾ مذ

) ـٍ ـٍ  ىيعيسياي ٍتاي طىآًئعىضه ةىٍد  ىهىمك ـٍ كى مليكي
فإيما كجاكه عم   ٌف وغ ػ  طائعػض مػيكـ ،  (ُ(

كطائعض في هذه الةاؿ ، كايل ةاؿ:  ذ طائعض في هذه الةاؿ ، فإٌيما جعمل كةتنػا 
ٌيما هي كاك اج ت  . (ِ(داّ"، كلـ ورد  ف وجعماا كاك عطؼ ، كاع

فػػػي تعسػػػور ا وػػػض الكرومػػػض ، سػػػم  صػػػاةب الكتػػػاب، الػػػكاك، كاك اج تػػػداّ، 
كمعيػػػ  الوطػػػع ، كمػػػا  ٌيػػػل ةػػػدرها  ػػػػ( ذ( كذكػػػر  (ّ(كهػػػي  معيػػػ  كاك اجسػػػتئياؼ

ع ارة "في هػذه الةػاؿ"، فاػك فػي  ػاهد كاةػد جمػع  ػوف خمسػض معػاف مت ػا اض 
ده  لػػ   ٌف هيػػاؾ كاكنا كمتغػػاورة، ظاػػر  ذرهػػا فػػي كػػّـ اليةػػكووف، فوػػد ذه ػػكا  عػػ

صػػدرهـ فػػي ذلػػؾ الكتػػاب فػػي  إػػعض  مذمػػض ذكرهػػا متيسػػم  كاك الةػػاؿ، ككػػاف 
 سو كول في هذا ال اب، كج سوما است ااده  ا وض المذككرة .

                                                 

 . ُْٓسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ُ(
 . َٗ/ُ  ك   ر عمرك  ف عذماف، كتاب سو كول ( ِ(
 . ُِّ/ّالوامكس: المةوط ( ّ(
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عرا ػل   كمف الدجئؿ التي تذ ػت  ٌف كاك الةػاؿ ي ػات مػف تعسػور سػو كول كاع
ؤكا تعػروعاـ  اػا ،  ا وػض التػي لاذه ا وض  ٌف اليةكووف ةريكا كاك الةاؿ، كمما  د

 است اد  اا سو كول،  ك المعايي التي  كردها في كاكها.
لػػػـ  جػػػدهما وتكممػػػاف  (ِ(هػػػػ(ِٖٓكالم ػػػرد (ت (ُ(هػػػػ(ُِٓفػػػايخعش (ت

  اذه ا وض. هماعم  كاك اج تداّ  ك تودورها  ػ( ذ(  ٌج عيد است ااد
كػاف  كؿ مػف  طمػؽ (كاك الةػاؿ(  (ّ(هػػ(ُُّكو دك لي  ٌف الزجػاج (ت

كلػػـ  جػػده، فػػي  غمػػب الظػػٌف ، وػػذكر هػػذه التسػػموض،  ٌج مػػرة كاةػػدة كهػػي عيػػد 
ـٍ تعسور ةكلل تعػال : ( ـٍ أىنفيسيػىي ػٍتىي طىآًئفىػةه قىػٍد أىوىمَّ . كعمػ  هػذا اليةػك سػار (ْ((كى

 (ٓ(اليةكوػػػكف  عػػػد ايخعػػػش كالم ػػػرد كالزجػػػاج، مػػػف هػػػؤجّ،   ػػػك جععػػػر اليةػػػاس
هػػػػػػػ( ّْٖ(ت (ٕ(هػػػػػػػ( كالرمػػػػػػاييّٕٕ(ت (ٔ(ك  ػػػػػػك عمػػػػػػي اليةػػػػػػكم هػػػػػػػ(ّّٖ(ت

 (َُ(هػػػػ( كا ػػػف سػػػودهْٔٓت( (ٗ(هػػػػ( كا ػػػف  رهػػػاف العك ػػػرلُْٓ(ت (ٖ(كالاػػػركل

                                                 

 . َٖ/ُ، معايي الور ف هايخعش ايكسط،   ك الةسف سعود  ف مسعد( ُ(
 . ِّٔ/ّ، ٔٔ/ِ  ك الع اس، مةمد  ف وزود، الموتإب ( ِ(
عرا ل ( ّ(  . ْْٗ/ُ  ك  سةاؽ   راهوـ الزجاج، معايي الور ف كاع
 ةػػكؿ هػػذا اسػػتيادا  لػػ   طّعػػي عمػػ  الجػػّز ايكؿ كالذػػايي مػػف معػػايي الوػػر ف لمزجػػاج ( ْ(

ك فػي ةكلػل التي استخدماا عيد  عرا ل الػكا ِٕ/ُك استذياّ ع ارتل "كهذه الكاك لمةاؿ" 
ـٍ أىٍمكىاتان تعال : ( كينتي كفى ًبالمًَّه كى  مف سكرة ال ورة.  ِٖ( مف ا وض كىٍيؼى تىٍكفيري

 ػرح الوصػػائد الع ػػر ك ، ِٕٓ/ِ  ػك جععػػر اليةػاس،  ػػرح الوصػػائد التسػع الم ػػاكرات  (ٓ(
، فود يوؿ الخطوب الت روزم كػّـ   ػي جععػر اليٌةػاس  معظػل كمعيػاه َّٕلمت روزم ص
 س ل  لول. دكف  ف وي

 . ّٗٓ  ك عمي اليةكم، المسائؿ الم كمض، المعركفض  ال غدادوات ص( ٔ(
 . َٔعمي  ف عوس  الرٌمايي، معايي الةركؼ، ص( ٕ(
 . ِْٓعمي  ف مةمد الاركم، اييزهوض في عمـ الةركؼ ص( ٖ(
 ُِّا ف  رهاف العك رل،  رح الممع ج ف جيي ص( ٗ(
 . ْٖ، صُْا ف سود، المخصص، السعر ( َُ(
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هػػػ( كا ػػف  وػػاز ْٖٓ(ت (ِ(هػػػ( كالط رسػػيْٗٔ(ت (ُ(هػػػ( كا ػػف  ا  ػػاذْٖٓ(ت
 هػ( كغورهـ.ْٕٗ(ت (ْ(هػ( كالزرك ئُٖ(ت (ّ(اليةكم

فوػػػد كػػػايكا جموعػػػا وست ػػػادكف  ا وػػػض التػػػي  ست ػػػاد  اػػػا سػػػو كول دكف 
سػػػكاها ، فػػػي  كؿ ةػػػػدوذاـ عػػػف كاك الةػػػػاؿ  ك الجممػػػض الةالوػػػػض ، فػػػا ك جععػػػػر 

عرا ل، هكك اليةاس، مذّ، است اد  اا  في  ذياّ  رح  وت لعيترة،   اع
مكـ  مكـه وسعكف تةت لكائاـ           كالمكت تةت لكاّ  ؿ ميةى  كميةى

ست اد  اا ا ف  رهػاف العك ػرل ، كهػك فػي  ػدّ كّمػل عمػ  الجممػض الةالوػض، كا
كة ػػػؿ  ف وستسػػػاؿ  تعروعاػػػا ، فوػػػد صػػػارت عيػػػده عيكاينػػػا ج مذوػػػؿ لػػػل فػػػي هػػػذا 

 المجاؿ.
( مػف سػكرة  ؿ عمػراف، ُْٓكاست اد  اا الط رسي، كهي مف ا وض (

نىٍحػػفي نيسىػػبِّ ي بً كهػػك  صػػدد  عػػراب الػػكاك فػػي ةكلػػل تعػػال : ( ٍمػػًدؾى كى ( مػػف ا وػػض حى
( مػػػف سػػػكرة ال وػػػرة. كةػػػد ذكػػػر  ٌياػػػا تيسػػػم  كاك الةػػػاؿ ككاك اج تػػػداّ ككاك َّ(

اجسػػػتئياؼ ككاك الوطػػػع، ككاك ( ذ( كهػػػي المعػػػايي التػػػي جمػػػع  وياػػػا صػػػاةب 
 الكتاب في هذه الكاك.

كهيػػػاؾ مػػػف فػػػٌرؽ  ػػػوف هػػػذه المعػػػايي التػػػي  طمواػػػا سػػػو كول عمػػػ  الػػػكاك 
هػ(  ٌف مف  يكاع الكاك "كاك الةاؿ، كوكلؾ: َّٕم (تيعساا ، فود ذكر ايزهر 

 توتؾ كال مسي طالعضه ،  م: في ةاؿ طمكعاػا... كمياػا كاك الكةػت ، كوكلػؾ: 
 .(ٓ(اعمؿ ك يت صةو ،  م: في كةت صةتؾ"

                                                 

 . ِٔٓ/ُطاهر  ف  ةمد  ف  اي اذ،  رح المودمض المةس ض ( ُ(
 .ْٕ-ّٕ/ُ    ك عمي العإؿ  ف الةسف الط رسي، مجمع ال واف في تعسور الور ف( ِ(
 . َِٔ-َِٓز اليةكم، ةكاعد المطارةض صاا ف  و( ّ(
 . ّْٕ/ْ در الدوف الزرك ي، ال رهاف في عمـك الور ف ( ْ(
 . ْٕٔ/ُ  ك ميصكر ايزهرم، تاذوب المغض ( ٓ(
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فااتػػاف الػػكاكاف ، همػػا  معيػػ  كاةػػد ، ةتػػ   ٌيػػل ومكػػف  ف ي ػػدؿ  ويامػػا 
 تسػػموض ايكلػػ  كتوػػدورها،  ك  تسػػموض  فػػي التسػػموض كالتوػػدور،  ك  ف يكٌةػػد  وياػػا

 الذايوض كتودورها.
ػػا مػػف ات ػػاع سػػو كول ؛   ذ  خػػذ ايزهػػرم تسػػموض كاك  كةػػد جػػاّ هػػذا  وإن
الةاؿ مف ع ارة "كطائعض في هػذه الةػاؿ" كتسػموض كاك الكةػت مػف ع ػارة "فإيمػا 

 جعمل كةتا".
ا كةػػػد  ػػػاعت عيػػػد اليةػػػكووف تسػػػموض كاك الةػػػاؿ، كاك اج تػػػداّ كتوػػػدوره

 ػ( ذ( كممف صػرح  اػذه التسػموض كالتوػدور غوػر الػذوف   ػريا  لػواـ ا ػف خالكوػل 
كا ػػػف  (ّ(هػػػػ(ُٕٔكا ػػػف ه ػػػاـ (ت (ِ(هػػػػ(ِْٓكا ػػػف ال ػػػجرم (ت (ُ(هػػػػ(َّٕ(

 (ٔ(هػػػػػ(ِٗٗكاي ػػػػمكيي (ت (ٓ(هػػػػػ(ُُٗكالسػػػػوكطي (ت (ْ(هػػػػػ(ٕٗٔعووػػػػؿ (ت
ػػا مػػف ات ػػاعاـ لسػػو كول ؛ يٌف سػػو كول لػػـ وػػذكر (ٕ(كغوػػرهـ . كةػػد جػػاّ هػػذا  وإن

الػػػذم  ػػػد يا كاةػػػد، هػػػك المكإػػػع كاك اج تػػػداّ، كووػػػدرها  ػػػػ(ذ(  ٌج فػػػي مكإػػػع 
  ذكره.  

فمػػف تت ػػع  ةػػكالاـ فػػي هػػذه الوإػػوض ، ج و ػػؾ فػػي  ٌف اليةػػكووف  خػػذكا 
لػػػػذلؾ كذػػػػر الوػػػػكؿ  ػػػػكاك الةػػػػاؿ مػػػػف ا وػػػػض الكرومػػػػض التػػػػي جػػػػاّ  اػػػػا سػػػػو كول ؛ 

است ػػاادهـ  اػػا ، كاٌياػػا هػػي ا وػػض الكةوػػدة التػػي  فػػادت معيػػ  الةػػاؿ مػػع  ٌف 

                                                 

 . ٕٖا ف خالكول،  عراب ذّذوف سكرة مف الور ف، ص( ُ(
 . ِٕٕ/ِا ف ال جرم، ايمالي ال جروض ( ِ(
 . ِٗا ف ه اـ، ا عراب عف ةكاعد ا عراب ص( ّ(
 . ٓٓٔ/ُا ف عووؿ،  رح ا ف عووؿ عم   لعوض ا ف مالؾ ( ْ(
 . ِْٕ/ِجّؿ الدوف السوكطي، همع الاكامع  تودوـ اليعسايي ( ٓ(
 . َُْ/ّاي مكيي،  رح اي مكيي عم   لعوض ا ف مالؾ ( ٔ(
، ٕٓفرائػػد اليةػػك الكسػػومض  ػػرح الػػدرة الوتومػػض لمةمػػد  ػػف عمػػي  ػػف ةسػػوف المػػالكي ص( ٕ(

 . َُٔك لعوض ا ف  كيض ممزكجض  العوض ا ف مالؾ ص
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جممض الةاؿ فواا، ج صاةب لاا، كم تد ها يكرة ، كيدر است اادهـ  سكاها ، 
مػػف ا وػػات المرت طػػض  ػػالكاك، ككايػػت  ةػػرب  لػػ  معيػػ  الةػػاؿ كمػػا  كذرهػػا فػػي 

 الور ف الكروـ.
 ػػد  ذكػػره عيػػد الزجػػاج مػػف ال صػػرووف،  كمػػع  ٌف مصػػطم ، كاك الةػػاؿ، 

مػػػف الكػػػكفووف، فإٌيػػػل كػػػاف فػػػي  (ُ(هػػػػ(ِّٖكعيػػػد   ػػػي  كػػػر  ػػػف ايي ػػػارم (ت 
ّن (ت هػػػ( فػػي تعسػػوره ، َُّعاػػدهما يػػادر اجسػػتعماؿ، فمػػـ  جػػد الط ػػرل، مػػذ

هػػػػ( فػػػػي ايصػػػػكؿ كالمػػػكجز، ك  ػػػػا جععػػػر اليةػػػػاس فػػػػي ُّٔكا ػػػف السػػػػراج (ت
 وصائد استعممكا هذا المصطم .ا عراب كالوطع كاجئتياؼ ك رح ال

وػػذكر اليةكوػػػكف  ٌف كاك الةػػاؿ سػػػموت تسػػمية كاك الحػػػاؿ كاك اءبتػػدا  : 
(كاك اج تداّ( لدخكلاا كذورنا عم  الم تد ، كممػف صػرح  ػذلؾ: الاػركم
كا ػف  (ِ(

 ق(َُِّ(ت :  (ٓ(ق( كالدسػػػػػػػػػػػػػكةي َُِٔ(ت :  (ْ(كالصػػػػػػػػػػػػػٌ اف (ّ( ا  ػػػػػػػػػػػػػاذ

ق( كو ػػػدك  ٌف سػػػو كول ، لػػػـ وكػػػف وعيػػػي  معػػػظ (كاك ُِٕٖ(ت :  (ٔ(كالخإػػػرم
ةد  همتاـ  يعساـ(  عضه اج تداّ( التي  طمواا عم  الكاك، في ةكلل تعال : (كطائً 

 ػػػمكؿ الجممػػػض  عػػػد الػػػكاك  اػػػذا المعيػػػي ،  م: لػػػـ وسػػػماا ذلػػػؾ، لػػػدخكلاا عمػػػ  
يمػػا كػػاف وعيػػػي رفػػع اجسػػـ  عػػػدها ،  ٌيػػل  رفػػع هيػػػا ، جممػػض اسػػموض ا تدائوػػػض ، كاع

فػػع عمػػ   جيوطاعػػل عمػػا ة مػػل فػػي ا عػػراب ؛  ذ صػػار م تػػد  إػػمف جممػػض ، فري
 اج تداّ.

                                                 

 . ْٕٔ/ُ  ك  كر  ف ايي ارم،  رح الوصائد الس ع الطكاؿ ( ُ(
 . ِِْايزهوض، ص( ِ(
 . َِٓ/ ُ رح المودمض المةس ض ( ّ(
/ ِمةمد  ف عمي الص اف ةا وض الص اف عم   ػرح اي ػمكيي عمػ   لعوػض ا ػف مالػؾ ( ْ(

ُٖٗ . 
 . ِٖ/ ِمةمد  ف عرفل الدسكةي، ةا وض الدسكةي عم  مغيي الم وب ( ٓ(
 . َِِ/ ُمةمد الخإرم، ةا وض الخإرم عم   رح ا ف عووؿ ( ٔ(
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كهذا ج وخص الجممض الةالوض اجسموض ،  ؿ و مؿ كؿ جممض اسموض ، 
كةعػػت  عػػد الػػكاك ، سػػكاّ كايػػت ةالوػػض ،  ـ اسػػتئيافوض ،  ـ اعتراإػػوض ، فإٌياػػا 

 جموعنا ويرفع اجسـ  عدها عم  اج تداّ.
مف هذا يستيتج  ٌف المعظ الذم استعممل سو كول غور مختص  الدخكؿ 

 عم  الجممض اجسموض الةالوض ، فّ داعي  ل   ف يورف  وياما.
هذا مػف جاػض، كمػف جاػض  خػرل فػإٌف الػكاك التػي سػماها سػو كول ، كاك 
اج تػػػداّ، لػػػدخكلاا عمػػػ  الم تػػػد ، ومتػػػ س معياهػػػا  تمػػػؾ الػػػكاك التػػػي سػػػموت كاك 

ؼ، لدخكلاا عم  جممض ج مةؿ لاا مف ا عػراب ، فمػف المسػت عد  ف اجستئيا
وكػػػػكف صػػػػاةب الكتػػػػاب، ةػػػػد سػػػػٌم  كاك الةػػػػاؿ، كاك اج تػػػػداّ، "لكػػػػكف الجممػػػػض 

ًسػبى  لػ  اليةػكووف فػي ةسػب مػا يي  (ُ(الةالوض م تد ة  كّـ جدود كمعي  جدوػد"
سػػتئيافوض  عػػض الدراسػػات الةدوذػػض ؛ يٌف هػػذا مػػف معيػػ  الجممػػض اج تدائوػػض كاج

الميوطعػػض عمػػا ة ماػػا فػػي المعيػػ  كا عػػراب، الميػػاةض لمعيػػ  الجممػػض الةالوػػض 
 المرت طض  ما ة ماا في المعي  كا عراب.

، جـز الععؿ في يةك: ذىٍرهي وفود فرؽ س وكول  وف المعيو ّن ف، فاجاز، مذ
وىويػػػٍؿ ذاؾ، ك جػػػاز رفعػػػل ، ك ف ووػػػاؿ: "ذره ووػػػكؿ ذاؾ ، فػػػالرفع مػػػف كجاػػػوف : 

الرفػع وكػكف عمػ   م:  (ِ( ةػدهما اج تػداّ، كا خػر عمػ  ةكلػؾ: ذره ةػائّ ذاؾ
 معي  اج تداّ،  ك عم  معي  الةاؿ.

ككذلؾ الم رلد فٌرؽ  ويامػا ، فجعػؿ رفػع المإػارع  عػد الػكاك فػي يةػك: 
ميلي ، عم  الةاؿ"  ك عم  اج تداّ كاجيوطاعي  تل ك كرً ي"كمف وات

)ّ). 
ا الجممض اج  سموض  عد الكاك، في يةك ةكؿ ال اعر:كجعؿ  وإن

  رل ال اـ تكره ممؾ العراؽ         ك هؿ العراؽ لاـ كارهكيا 
                                                 

 . َِْالةاؿ في الجممض العر وض، فاخر ها ـ سعد الواسرم، ص( ُ(
 . ٖٗ/ ّ( كتاب سو كول ِ(
 . ٕٔ-ٔٔ/ِالموتإب ( ّ(
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"  .(ُ(عم  كجاوف " ةدهما ةطع كا تداّ ... كالكجل ا خر  ف وككف ةاجن

كو ػدك  ٌف سػو كول فػي  عرا ػل الػذم اعتمػد عموػل اليةكوػكف فػي تسػػموض كاك      
 عػػػد الػػػكاك ،  ٌج  ٌيػػػل لػػػـ ومةػػػظ مةػػػؿ الجممػػػض  الةػػػاؿ، لةػػػظ ةإػػػوض رفػػػع اجسػػػـ

 عدها، فاػك  ػذكره (كاك اج تػداّ(  ػمؿ الجممػض الةالوػض كغورهػا ، ك ػذكر توػدوره 
"في هذه الةاؿ" خص الجممض الةالوض ، في ا مف هػذا تيػاةض  ر ػؾ مىػف  عػده، 
فوػػػد مػػػٌر  فك الط رسػػػي جعػػػؿ كاك الةػػػاؿ ككاك اجسػػػتئياؼ ككاك اج تػػػداّ  معيػػػ  

د ، كمف اليةكووف مف جعؿ كاك اج تداّ ككاك الةػاؿ  معيػ  كاةػد كفرةامػا كاة
 معيػػ  ، كمػػياـ مػػف جعػػؿ كاك اج تػػداّ ككاك اجسػػتئياؼ (ِ(عػػف كاك اجسػػتئياؼ

كالتوسػوـ ايخوػر هػك الصػةو  ، ككػاف وي غػي  (ّ(كاةػد كفرةامػا عػف كاك الةػاؿ
 ف ويؤخػػػذ  ػػػل دكف ايكؿ كالذػػػايي ؛ يٌف اليةػػػكووف فػػػي ا عػػػراب لةظػػػكا مةػػػؿ 
الجممػػػض  عػػػد الػػػكاك كموػػػزكا  ػػػوف الجممػػػض الةالوػػػض التػػػي تكػػػكف فػػػي مةػػػؿ يصػػػب، 

 كالجممض اجستئيافوض  ك اج تدائوض التي ج مةؿك لاا مف ا عراب.
كجػدت اليةػكووف عيػد كّماػـ لحاليػة بػالكاك : اءسػمية ا ةربط الجمم

عمػػػػػػ  ر ػػػػػػط الجممػػػػػػض الةالوػػػػػػض  ػػػػػػالكاك كذوػػػػػػرنا مػػػػػػا وػػػػػػذكركف الجممػػػػػػض اجسػػػػػػموض ، 
لػػوف كػػايكا  كوست ػػادكف  اػػا دكف الجممػػض الععموػػض ؛ ذلػػؾ  ٌف سػػو كول كاليةػػاة ايكك
وػػركف  ٌف كاك الةػػاؿ ، ج تػػدخؿ  ج عمػػ  الم تػػد ، ك ػػاع عيػػدهـ هػػذا ة ػػؿ  ف 

 دخكلاا عم  الععؿ كاجسـ عم  ةد سكاّ.و وع صةض 
كةػد ايوسػـ اليةكوػكف   ػػاف ر ػط الجممػض اجسػػموض الةالوػض  ػالكاك، عمػػ  

 ز ر طاا  الكاك، كةسـ  كجب ذلؾ.ةسموف: ةسـ جكك 
                                                 

 . ِّٖ -ِّٔ/ ُالكامؿ ( ُ(
 . ّٗٓ/ ِ، كمغيي الم وب ِِْ -َِْايزهوض ص (ِ(
 . ُِٗ -ُُٗالجي  الدايي في ةركؼ المعايي، لممرادم ص (ّ(

، كرصػػػػؼ الم ػػػػايي فػػػػي  ػػػػرح ةػػػػركؼ المعػػػػايي، لممػػػػالوي ّْٖ -ّْٕ/ ْكال رهػػػػاف      
 . ُْٖ -ُْٕص
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زكف :  ساكل الم رد  وف ر ط الجممض اجسموض  الكاك، ك وف عدـ المجكِّ
ٌج تعموػل  جػع  لػ  ايكؿ ، جػاز ر طاا  دجلض ةكلل: "فإذا كاف فػي الذايوػض مػا ور 

ف عموتػػػل  ػػػل فجوػػػد... كذلػػػؾ ةكلػػػؾ:   ةػػػرؼ العطػػػؼ (وعيػػػي  اػػػا كاك الةػػػاؿ( كاع
ف  ئت ةمت : ك  كه وكممل"  .(ُ(جاّيي ع د ا   كه وكممل، كاع

 (ّ(ك  ػػػػػػك عمػػػػػػي اليةػػػػػػكم (ِ(ح  جػػػػػػكاز الػػػػػػكجاوف الزجػػػػػػاجكممػػػػػػف صػػػػػػرك 
هػػػ( كصػػػرح ايخوػػػر ْٕٓ(ت (ٓ(هػػػػ( ك  ػػك ةٌوػػػاف اييدلسػػػيَِٕ(ت (ْ(كالمػػالوي

  اٌف هذا هك مذهب جماكر اليةكووف.
 ٌما فكرة كجكب ذكر الكاك فترجع  ل  ما ةالل سو كول فود المكجبكف : 

ّن عف الةاؿ الجامدة في يةك : (كمكٍمتيػلي فػاه  لػ  ًفػيك  ( ذػـ ةػاؿ : "  ، تةدث مذ
"ووػػكؿ كممتػػل كفػػكه كايػػل " ك عػض العػػرب ووػػكؿ : كممتػػل فػػكه  لػػ  فػيٌ   (ٔ( لػػ  فػػيك

فسػػػو كول  اػػػذا التع وػػػر وروػػػد  ف و ػػػور  لػػػ   ٌف ال ػػػائع فػػػي كػػػّـ العػػػرب ، هػػػك 
 الإمور  ػاًذا ، كجارونػا عمػ   وعد هذا المسمكع المكتعي لـ  الكاك، كما  ٌيل لك

 غور ايصؿ، لما كٌمؼ يعسل  تاكومل،  ما هك مرت ط  الكاك.
ذكػػػػرتي غوػػػػر  ٌف  كالػػػػذوف جػػػػاؤكا  عػػػػد سػػػػو كول  جػػػػازكا الػػػػكجاوف ، كمػػػػا

هػ( ذهب  ل  الكجكب ، كصٌرح   ذكذ ةذؼ الكاك  وكلػل: ّٖٓالزمخ رم (ت

                                                 

 . ُِٓ/ْالموتإب: ( ُ(
عرا ل ( ِ(  . َّٓ-ّْٗ/ِمعايي الور ف كاع
عػػػػراب الوػػػػر ف الميسػػػػكب  لػػػػ  ا ُٗٓ-ُٖٓ/ِالةجػػػػض فػػػػي الوػػػػراّات السػػػػ عض ( ّ( لزجػػػػاج كاع

ّ/َْٖ-َٖٓ . 
-ُْٖ ةمػػد  ػػف ع ػػد اليػػكر المػػالوي، رصػػؼ الم ػػايي فػػي  ػػرح ةػػركؼ المعػػايي، ص( ْ(

ُْٗ . 
 . ُُِ  ك ةواف اييدلسي، مياج السالؾ في الكّـ عم   لعوض ا ف مالؾ، ص( ٓ(
  ُّٗ/ُكتاب سو كول ( ٔ(
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ف كايت اسموض فالكاك،  ٌج ما  ذى مف ةػكلاـ: كممتػل فػكه  ...كاع "كالجممض توع ةاجن
 .      (ُ(يدرة" ل  فٌي، كما عس   ف ويعذر عمول في ال

 هػػػػػػػ( كا ػػػػػػفّْٔ(ت (ِ(كممػػػػػػف ذهػػػػػػب هػػػػػػذا المػػػػػػذهب  عػػػػػػده السػػػػػػخاكم
هػػػػػ(  ذ صػػػػرةكا ْٖٔ(ت  (ْ(هػػػػػ( كالعاإػػػػؿ ايسػػػػعراوويئْٔ(ت  (ّ(الةاجػػػػب

  ػػػذكذ ةػػػذؼ الػػػكاك، كيةكوػػػكف  خػػػركف صػػػرةكا  إػػػعؼ ةػػػذفاا كعمػػػؾ العػػػّ 
هػػػ( ِْٕ(ت ةػػكالي (ٔ(هػػػ( كركػػف الػػدوف ايسػػتر اذلََٕ(ت  عػػد  (ٓ(الت روػػزم

هػػػػ(  ٌف ايعػػػراد الجممػػػض اجسػػػموض الةالوػػػض  الإػػػمور َٕٗ(ت (ٕ(كذكػػػر ايرد ومػػػي
هػػػػ( مػػػا ذهػػػب  لوػػػل ا ػػػف ٖٖٗإػػػعوؼ عيػػػد ايكذػػػروف، كةػػػد  ٌوػػػد مػػػّ جػػػامي (ت
ك مذؿ هذا صرح عصاـ  (ٖ(الةاجب، كذكر  ٌيل "ج  د مف الكاك عم  العصو "

 هػ(.ْٓٗ(ت (ٗ(عصاـ الدوف ايسعراوويي

                                                 

ك ػػػرح  ْٔ  ػػػك الواسػػػـ مةمػػػكد  ػػػف عمػػػر الزمخ ػػػرم، المعٌصػػػؿ فػػػي عمػػػـ العر وػػػض ص( ُ(
 . ٓٔ/  ِالمعٌصؿ ج ف وعوش 

 .َٕٕ -َٕٔعمـ الدوف السخاكم، المعإؿ في  رح المعصؿ ص( ِ(
 .ُِِا ف الةاجب،  رح الكافوض يظـ الكافوض  ص( ّ(
 . ُْْتةض، صتاج الدوف العاإؿ ايسعراوويي، فاتةض ا عراب في  عراب العا( ْ(
 .َُُ(   ك المعالي ع د ا فمؾ العّ الت روزل،  رح الكافوض صٓ(
(  ركػػػف الػػػدوف ايسػػػتر ادل ، ركػػػف الػػػدوف ايسػػػتر اذل ككتا ػػػل ال سػػػوط فػػػي  ػػػرح الكافوػػػض ٔ(

 . ْٕٖص
تػػاج الػػدوف  ةمػػد  ػػف مةمػػكد  ػػف  موػػر ال ػػاه ايرد ومػػي،  ػػرح الكافوػػض، مخطػػكط، كرةػػض ( ٕ(

ٔٔ. 
 . ِٕع د الرةمف  ف مةمد الجامي، العكائد الإوائوض عم   رح الكافوض ص( ٖ(
العصاـ: ايسعراوويي،  ك عصاـ الدوف ايسعراوويي،   راهوـ ا ػف مةمػد. ةا ػوض عصػاـ ( ٗ(

 . ِِٕعمي الجامي، ص
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ّن كالوػػػكؿ  الإػػػعؼ، كمػػػا  رل ، كػػػالوكؿ  ال ػػػذكذ، فػػػا  ف الةاجػػػب مػػػذ
 .(ِ(كالمصطم  الذايي في ال رح (ُ(استعمؿ المصطم  ايكؿ في اليظـ

كةػػد ةػػاؿ   ػػذكذ ةػػذؼ الػػكاك يةكوػػكف متػػاٌخركف، ةتػػ  كذػػر  ف تسػػمع 
ك رل  ٌف الزمخ ػػرم  (ّ("مذػػؿ ةػػكلاـ: " ٌج مػػا  ػػذ مػػف يةػػك: كممتػػل فػػكه  لػػ  فػػيٌ 

  غور ما است اد  ل.  ادكاستكمف ت عل ةد اةتدكا  سو كول ، فاـ جموعا لـ و
هػػػػ(  جػػػاز ر ػػػط َِٕو ػػػدك  ٌف العػػػٌراّ (تمػػػذوب الفػػػرا  كالكػػػكفييف : 

الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض  ػػالكاك، كلػػـ وعػػد ةػػذفاا  ػػاذا، مست ػػادا  وكلػػل تعػػال : 
لىىىا ًكتىابه مٍَّعميكـه ( مىا أىٍومىٍكنىا ًمف قىٍريىةو ًإءَّ كى مىا أىٍومىٍكنىا مً ك وكلل تعال : ( (ْ((كى ف كى
كفى مً  فوػاؿ فػي هػذا الصػدد: "كهػك كمػا توػكؿ مػا ر وػت  (ٓ((ف قىٍريىةو ًإٌء لىىىا مينػًذري

ف  ئت:  ٌج عمول ذواب... كةاؿ ال اعر:   ةدنا  ٌج كعمول ذواب، كاع
  ذا ما ستكري ال وت  رخوف لكـ وكف          سراجه ليا  ٌج ككجاؾى  يكري       

 فمك ةوؿ :  ٌج كجاؾ  يكر ، كاف صكا نا ، كةاؿ ا خر : 
 كما مسك كٌعي مف ودو طاب روةاا    مف الياس  ٌج رو  كٌعوؾ  طوب

ـٍ فجػػاّ  ػػالكاك ك غوػػر الػػكاك كمذمػػل: ( ػػًميفى ًإٌء ًإنَّىيػػ ػػٍمنىا قىٍبمىػػؾى ًمػػفى اٍلميٍرسى مػػا أىٍرسى كى
ـى   .(ٕ(كاف فواا الكاك صم  ذلؾ"،فاذا المكإع لك (ٔ((لىيىٍأكيميكفى الطَّعىا

                                                 

 . ِٕالعكائد الإوائوض، ص( ُ(
 . ُِِ رح الكافوض، ص( ِ(
، كركح المعػػػػػايي فػػػػػي تعسػػػػػور الوػػػػػر ف العظػػػػػوـ لمةمػػػػػكد ٕٓفرائػػػػػد اليةػػػػػك الكسػػػػػومض، ص( ّ(

 . ُٖٗ/ُاجلكسي ال غدادم 
 . ْسكرة الةجر، ا وض ( ْ(
 . َِٖسكرة ال عراّ، ا وض ( ٓ(
 .َِسكرة العرةاف، مف ا وض ( ٔ(
 . ْٖ-ّٖ/ِ  ك زكروا وةو   ف زواد العٌراّ، معايي الور ف ( ٕ(
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قيٍمنىػػا كةػػد تعػػٌرض  عػػراب الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض فػػي ةكلػػل تعػػال : ( كى
ـٍ ًلبىٍعضو عىديك   كي ك جاز جعؿ (معػل ر وػكف( جممػض اسػموض ةالوػض  (ُ((اٍوًبطيكٍا بىٍعضي

كىأىيِّف مِّف نًَّبػي  قيتىػؿى مىعىػهي ًربِّي ػكفى ةكلل تعال : ( ةراّة مف ةر  في  عػد جعػؿ  (ِ((كى
 لػ  الي ػي،  ٌج  ٌيػل لػـ و ػر  في (ةتػؿ( عائػدان  اليائب عف العاعؿ إمورا مستتران 

ال تض  ل  كجكب ر ط الجممض اجسػموض الةالوػض فػي هػذوف ال ػاهدوف  ػالكاك، كلػـ 
و ر  ل   ٌف هياؾ كاكنا مإمرة  ك مةذكفض ، وجب  ك وجكز تودورها
)ّ). 

يىػػكمػػا  ٌيػػل ةػػاؿ فػػي ةكلػػل تعػػال : ( مىػػى كى ػػًة تىػػرىل الَّػػًذيفى كىػػذىبيكٍا عى ٍكـى اٍلًقيىامى
دَّةه  كويىيـ م ٍسكى فالجممػض  (ٓ(: " ٌياا كوكلؾ: ر وت ع د ا  مػره مسػتووـ"(ْ((المًَّه كيجي

فالجممػػػض اجسػػػموض، هيػػػا  ، ةالوػػػض عيػػػد العػػػراّ ، فاست ػػػااده  اػػػا ، كهػػػي غوػػػر 
 مرت طض  الكاك دلوؿ عم   ٌيل ذهب  ل  الجكاز. 

  ػػػك  كػػػر  ػػػف ايي ػػػارم، الػػػر ط كعدمػػػل  ، كمذػػػؿ لػػػذلؾ ككػػػذلؾ  جػػػاز 
 وكلػػل: "لووػػت ع ػػد ا كال ػػمسي طالعػػضه، كلووتػػل ال ػػمسي طالعػػضه عموػػل ، ككػػذلؾ 
ف  ػئت ةمػت:  ٌج   ػكؾ  فإػؿ  ا  ٌج ك  ػكؾ  فإػؿ ميػل، كاع توكؿ: ما ر وت عالمن

 .(ٕ(، كةد يسب  ل  العراّ ايل  جاز الكجاوف(ٔ(ميل"

                                                 

 .ّٔمف ا وض  سكرة ال ورة،( ُ(
"ةػػر  ا ػػف كذوػػر كيػػافع ك  ػػك عمػػرك (ةيتػػؿ معػػل( كةػػر   ُْٔسػػكرة  ؿ عمػػراف، مػػف ا وػػض ( ِ(

عاصػػـ كا ػػف عػػامر كةمػػزة كالكسػػائي (ةاتػػؿ معػػل(" كتػػاب السػػ عض فػػي الوػػراّات ج ػػف 
 . ُِٕمجاهد، ص

 . ِّٕ/ُ، ُّ/ُمعايي الور ف ( ّ(
 . َٔسكرة الزمر، مف ا وض ( ْ(
 . ِّْ/ِمعايي الور ف ( ٓ(
 . ْٕٔ/ُ رح الوصائد الس ع الطكاؿ ( ٔ(
 . ْٖٔ-ْٕٔ/ُ رح الوصائد الس ع الطكاؿ ( ٕ(
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هػػػػ( ْٕٓ(ت (ُ(يسػػػب   ػػػك ةوػػػاف اييدلسػػػيمػػػا شػػػاع عػػػف الفػػػرا  : 
 (ٓ(كاي ػػػمكيي (ْ(هػػػػ( كالسػػػوكطيَٖٕ(ت (ّ(هػػػػ( كالاػػػكارمّٕٔ(ت (ِ(كالسػػػ كي

 لػػ  العػػراّ  ٌيػػل ةػػاؿ  يػػدرة ر ػػط الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض  ػػالكاك،  (ٓ(كاي ػػمكيي
، كذكػػركا  ٌيػػل خػػالؼ الجماػػكر الػػذوف  ك  ػػذكذ ةػػكؿ العػػرب: كممتػػل فػػكه  لػػ  فػػيٌ 

  جازكا الكجاوف.
المػػػػػػذهب المػػػػػذككر الػػػػػػذم ييسػػػػػب  لػػػػػػ  العػػػػػراّ  ػػػػػػائع عيػػػػػػد كو ػػػػػدك  ٌف 

، كهذا مخالؼ لما ظار فػي (ٔ(اليةكووف، ةت   يذ ت هذا في الدراسات الةدوذض
في كّـ العراّ، ةوث  جاز الكجاوف ، كةد يسب  لول هذا الجكاز   ك  كػر  ػف 
ايي ارم ، كةد مر تعصػوؿ ذلػؾ ، كهػك  درل  ػالعراّ ك مذه ػل ممػف يسػ كا  لوػل 

 ةذؼ الكاك، يٌيل مف  ت اعل ، ك ةرب  لول عادنا.  ذكذ
ك إػػػوؼ  لػػػ  مػػػا توػػػدـ ذكػػػره،  ٌيػػػل ج ومكػػػف فػػػي ر وػػػي  ف وصػػػدر مػػػف 
العراّ، ما ييسب  لول ؛ يٌف الككفووف ، كما هك معػركؼ عػياـ ، وعػٌدكف  خ ػار 

كالم ػاكر عػف الجمػؿ  (ٕ(كاف ك خكاتاا، كالمععكؿ الذػايي لظػف ك خكاتاػا  ةػكاجن 
 ػالكاك  ٌج  ايت  ـ فعموض، التي توػع مكةػع هػذه الميصػك ات عػدـ ر طاػاسموض كا

                                                 

 . ُُِ  ك ةواف اييدلسي، مياج السالؾ في الكّـ عم   لعوض ا ف مالؾ، ص( ُ(
 اػػاّ الػػدوف السػػ كي، عػػركس ايفػػراح فػػي  ػػرح تمخػػوص المعتػػاح، إػػمف كتػػاب  ػػركح ( ِ(

 . ُْٖ/ّالتمخوص 
 . ٗٗا ف جا ر الاكارم اييدلسي الإرور،  رح  لعوض ا ف مالؾ، مخطكط، كرةض ( ّ(
 . ِْٔ/ِهمع الاكامع،  تودوـ اليعسايي ( ْ(
 . ُّٖ/ّ رح اي مكيي عم   لعوض ا ف مالؾ ( ٓ(
كالةاؿ في  ّٕٕ/ُالتاكوؿ اليةكم في الور ف الكروـ لمدكتكر ع د العتاح  ةمد الةمكز ( ٔ(

 . ُْٔفي الجممض العر وض، ص
-ُِّك ص  ُِٓ-ُِْ، كالمكفي في اليةك الكػكفي صِْ/ُمعايي الور ف لمعراّ ( ٕ(

كالدراسػػػات المغكوػػػض فػػػي العػػػراؽ لمػػػدكتكر ع ػػػد الج ػػػار جععػػػر الوػػػٌزاز،  ُّٓ-ُِّص
 . ُّٕ، ُْٔص
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 ػذكذان ، فػػالوكؿ  كجػكب ر ػػط الجممػػض اجسػموض الةالوػػض  ػالكاك، ك  ػػذكذ ةػػذفاا، 
 ةد وصدر مف يةكم  صرم،  ود  ٌيل ويست عد  ف وصدر مف يةكم ككفي.

الكاك ـ اليةكوػكف ر ػط الجممػض الةالوػض  ػووسل حاءت الربط بكاك الحاؿ : 
 عم  ذّذض  ةساـ : امتياع الر ط  الكاك، ككجكب الر ط  اا ، كجكاز الكجاوف.

الم ػػػاكر عيػػػد اليةػػػكووف  ٌف الػػػر ط ومتيػػػع فػػػي امتنػػػاع الػػػربط بػػػالكاك: 
س عض مكاإع، هي: المإػارع المذ ػت غوػر الموتػرف  ػػ(ةد(  كالمإػارع الميعػي 

ػ( ك( كالماإػػي  عػػد ( ٌج(  ػػػ(ج(  كالمإػػارع الميعػػي  ػػػ(ما(  كالماإػػي المتمػػكح  ػػ
 كالجممض المؤكدة لمإمكف الجممض ، كالجممض المعطكفض عم  ةاؿ.

لػػػـ وجمػػػع اليةكوػػػكف عمػػػ  ميػػػع ر ػػػط هػػػذه الصػػػو،  ػػػالكاك، فمػػػياـ مػػػف 
 جػػػاز،  ػػػؿ وكػػػادكف وي ػػػطركف  ػػػطروف متعػػػادلوف فػػػي المإػػػارع الميعػػػي  ػػػػ(ج( 

هػػاتوف الصػػوغتوف كالميعػػي  ػػػ(ما(  فايػػاؾ يةكوػػكف م ػػاكركف ، لػػـ وميعػػكا ر ػػط 
ت  ف  دخماػػا تةػػت ةالػػض امتيػػاع الػػر ط ، كةالػػض جػػكاز ر  ػػالكاك، لػػذلؾ اإػػطر 

 الكجاوف.
كفوما واتي ساعرض الصو، التي ومتيع ر طاا  الكاك، كًعمؿى اليةكووف 

 في ذلؾ.
المإػػػارع المذ ػػػت غوػػػر المضػػػارع المثبػػػت ميػػػر المقتػػػرف بػػػػ)قد( : 

ذا كرد مرت طنػا  اػا الموترف  ػ(ةد(  ومتيع ر طل  الكاك عيد جم اكر اليةػكووف، كاع
ؿ عمػػ   إػػمار م تػػد  ة مػػل ، لوكػػكف جممػػض اسػػموض توػػدورنا  كػػـ   ػػذكذه  ك  يكل ، ةي

  صؾح عويل ، كةكؿ ال اعر:ك كوكلاـ: ةمتي 
 فمٌما خ وتي  ظافرهـ       يجكتي ك رهىيياـ مالكنا           

 .(ُ(ك يا  رهياـ مالكافايكؿ  تاكوؿ: ك يا  صؾح عويل ، كالذايي  تاكوؿ: 
                                                 

، ك ػػرح ّْ/ِك ػػرح الرإػػي  ُِٗ، ك كإػػ  المسػػالؾ، صُُّتسػػاوؿ العكائػػد، ص( ُ(
ـ عكض الجرجاكم عمػ   ػكاهد ا ػف عووػؿ ك رح ال وه ع د الميع ٔٓٔ/ُا ف عووؿ 

 . ُّٖيلعوض ا ف مالؾ، ص
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كذهػػب الجرجػػايي  لػػ   ٌف الػػكاك هيػػا "لوسػػت لمةػػاؿ ، كلػػوس المعيػػ ، 
يجكت راهينا مالكنا ، كةمت صاًكا كجال ، كلكف  رهفي ك صؾح في معي  رهيت 

 .(ُ(كصككت"
كةد  خذ  عض الدارسوف كالمةدذوف  مػذهب الجرجػايي، ككصػعل " اٌيػل 

الموتػػػرف  ػػػالكاك، سػػػكاّ مػػػا جػػػاّ ميػػػل فػػػي الإػػػواّ السػػػاطع فػػػي تعسػػػور الععػػػؿ 
 .(ِ(اليصكص الور يوض، كاليصكص ال عروض"

ك رل  ٌف جعؿ المإارع  تودور الماإي مػف  جػؿ جعػؿ الػكاك عاطعػض 
 تكمؼ  عود.

وػػػذكر اليةكوػػػكف  ٌف عمٌػػػة امتنػػػاع ربػػػط المضػػػارع المثبػػػت بػػػالكاك : 
زيض كمعي ، فكما  المإارع المذ ت امتيع ر طل  الكاك ؛ يٌيل    ل اسـ العاعؿ

 ج وص   ف توكؿ: جاّ زود كإاةكنا ، ج وص   ف توكؿ: جاّ زود كوإةؾ.
 هػػػػػػ( كا ػػػػػف ّْٔ(ت (ّ(كممػػػػػف صػػػػػرح  ػػػػػذكر هػػػػػذه العمػػػػػض ا ػػػػػف وعػػػػػوش

 (ٕ(كالرإػػػػػػي (ٔ(هػػػػػػػ( كا ػػػػػػف  وػػػػػػاز اليةػػػػػػكمُٕٔ(ت (ٓ(كا ػػػػػػف مالػػػػػػؾ (ْ(الةاجػػػػػب
 .(ُ(كغورهـ (ٖ(هػ( كركف الدوف ايستر اذلٖٖٔ(ت

                                                 

 . َِٔدجئؿ ا عجاز، ص( ُ(
 . ُّٗالةاؿ في الجممض العر وض، ص( ِ(
 . ٔٔ/ِمكفؽ الدوف وعوش عمي  ف وعوش،  رح المعصؿ ( ّ(
 . ُِِ رح الكافوض، ص( ْ(
، ْْٖالػػدكرم، صجمػػاؿ الػػدوف  ػػف مالػػؾ،  ػػرح عمػػدة الةػػافظ كعػػدة الّفػػظ  تةووػػؽ ( ٓ(

 .ّّّ -ِّّك تةووؽ هرودم ص
 . ُْٓ -ُْْةكاعد المطارةض، ص( ٔ(
/ ِرإي الدوف، مةمد  ف ةسف ايسػتر اذل،  ػرح الرإػي عمػ  كافوػض ا ػف الةاجػب ( ٕ(

ّْ . 
 . ْٖٗ-ْٖٖال سوط في  رح الكافوض، ص( ٖ(
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اليةكوػػكف موصػػدهـ  الزيػػض ، فػػذكركا عمػػ   ٌياػػا الم ػػا اض كةػػد  كإػػ  
لكػػٌياـ لػػـ وكإػػةكا الموصػػكد مػػف ال ػػ ل المعيػػكم،  (ِ(فػػي الةركػػات كالسػػكيات

كهذه الوإوض تةتاج  ل   وإاح ؛ يٌف مػياـ مػف عيػ  م ػا اتل جسػـ العاعػؿ 
 دجلتل عم  الزمف الةاإر ، كمياـ مف يع  ذلؾ.

 هػػػػػػ(ٖٔٔ(ت (ْ(هػػػػػػ( كا ػػػػػف اليػػػػػاظـِٔٔ(ت (ّ(كةػػػػػد  كإػػػػػ  السػػػػػكاكي
هػػذه المسػػالض، فوػػالكا:  (ٕ(هػػػ( كغوػػرهـَْٗ(ت (ٔ(كا ػػف كمػػاؿ  ا ػػا (ٓ(كالوزكويػػي 

 ٌف الجممػػض  ذا كردت عمػػ   صػػؿ الةػػاؿ ، ككايػػت عمػػ  طروواػػا ، كالمإػػارع 
 المذ ت ، فالكجل ترؾ الكاك.

 كمجمػػؿ  ةػػكالاـ تػػدؿح عمػػ   ٌف الموصػػػكد  اصػػؿ الةػػاؿ: الدجلػػض عمػػػ 
الػػػػػزمف الةاإػػػػػر، الموػػػػػارف لػػػػػزمف العامػػػػػؿ، ككػػػػػذلؾ  فادتػػػػػل التجػػػػػدد كالةػػػػػدكث 

 كالموصكد  طروواا: ا ذ ات (عدـ اليعي(.
فكٌمما اةتر ت الجممض مف هذه ايصػكؿ الذّذػض ، إػععت ةاجتاػا  لػ  
الػػكاك، ككٌممػػا ا تعػػدت عياػػا زادت ةاجتاػػا  لواػػا كػػافك هػػذا   ػػارة  لػػ   ٌيػػل وػػؤت  

مػػػػض مػػػػف ايصػػػػؿ الػػػػذم افتودتػػػػل ، هػػػػذا مػػػػا عموػػػػل جماػػػػكر  ػػػػالكاك لتوروػػػػب الجم
 اليةكووف.

                                                                                                                

، ك ػػرح ِّٗ/ُك ػػرح التصػػرو   ِٕ، كالعكائػػد الإػػوائوض، صُِِمػػياج السػػالؾ، ص( ُ(
 . ُٕٖ/ ِ، كةا وض الص اف َٗ/ّاي مكيي 

 . ُٕٖ/ِةا وض الصٌ اف ( ِ(
 . ُْٗ  ك وعوكب وكسؼ  ف   ي  كر السٌكاكي، معتاح العمـك غور المةوؽ، ص( ّ(
المصػػػ اح فػػػي عمػػػـ المعػػػايي ع ػػػد ا  ػػػدر الػػػدوف  ػػػف ا مػػػاـ جمػػػاؿ الػػػدوف  ػػػف مالػػػؾ، ( ْ(

 . ّٓ-ّْكال واف، ص
 . ٔٗا وإاح، ص( ٓ(
 . ُّٗ مس الدوف  ةمد  ف سموماف المعركؼ  ا ف كماؿ  ا ا،  سرار اليةك، ص( ٔ(
 . ُْٕ رح ا ظاار، ص( ٕ(
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ٌيمػا اسػتغيكا عياػا فػي المذ ػت   ٌما السخاكل، فووكؿ في هذا الصدد: "كاع
ال تض، كجاز ا تواف  اا في الميعي ل دة ارت اط المذ ت ، كاستغيائل عػف زوػادة 

 .(ُ(تاكود فول"
رع عمػػػ  معيػػػ  هػػػػ(، فوػػػد   طػػػؿ دجلػػػض المإػػػإُٗك ٌمػػػا التعتػػػازايي (ت

ا  ػػػذلؾ عمػػ  الوزكويػػػي لكػػكف الةػػػاؿ المإػػارعض عمٌػػػض لميػػع ارت اطػػػل  ػػالكاك، رادً 
، كذكػػر  ٌف "ايىكلػػ   ف ويعمػػؿ  ّن عيػػده وصػػ   ف تكػػكف ماإػػونا كةاإػػرنا كمسػػتو 
امتيػػاع الػػكاك فػػي المإػػارع المذ ػػت  ايػػل عمػػ  كزف اسػػـ العاعػػؿ لعظنػػا ك توػػدوره 

 .(ِ(معي "
عمػػ  الػػرغـ مػػف  ٌف جماػػكر جػػكاز ارتبػػاط المضػػارع المثبػػت بػػالكاك : 

 (ّ(اليةكووف ذه كا  ل   ٌف المإارع المذ ػت ةػد اسػتغي  عػف الػر ط  ػالكاك ال تػض
. فوػػد كرد غوػػر ةموػػؿ ارت اطػػل (ْ(كخػػّ مياػػا "كجك نػػا ل ػػدة  ػػ ال  اسػػـ العاعػػؿ"

ٍىػ ػالكاك. كوكلػل تعػال : ( ـي النَّػاسى ًفػي اٍلمى ييكىمِّػ ػا لىنىػػا ءى ةكلػل تعػال : (ك  (ٓ((دً كى مى كى
ػػػعى اٍلقىػػػٍكـً  بَّنىػػػا مى ػػػعي أىف ييػػػٍدًقمىنىا رى نىٍطمى ػػػؽِّ كى ا نىػػػا ًمػػػفى اٍلحى ػػػا جى مى نيػػػٍؤًمفي ًبالمٌػػػًه كى

                                                 

 . َٖٕالمعإؿ في  رح المعصؿ، ص( ُ(
المعتػػػاح  مسػػػعكد  ػػػف عمػػػر، سػػػعد الػػػدوف التعتػػػازايي، مختصػػػر التعتػػػازايي عمػػػ  تمخػػػوص( ِ(

، َِِ/ُعوكد الجماف   رح  العمرم ك ، ِٕٓكالمطكؿ عم  التمخوص، ص ُِّ/ّ
 .ُّّ/ّمكاهب العتاح 

 . َٖٕالمعإؿ في  رح المعصؿ لمسخاكم، ص( ّ(
 . َٗ/ّ رح اي مكيي، ( ْ(
كالوػػػػكؿ ميسػػػػػكب  لػػػػػ   ُُٖ/ُ، ا متػػػػاع كالمؤايسػػػػػض ْٔسػػػػكرة  ؿ عمػػػػػراف مػػػػف ا وػػػػػض ( ٓ(

 السورافي. 
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ػػػاًلًحيفى  ػػػاكةكلػػل تعػػػال : ( (ُ((الصَّ جن يىٍبغيكنىىىػػػا ًعكى يىٍسػػػتىٍأًذفي كةكلػػػل تعػػال : ( (ِ((كى كى
ـي  ٍنىي  .(ّ((فىًريؽه مِّ

كعػػػػػٌد المػػػػػالوي تاكوػػػػػؿ  (ْ( عإػػػػػاـ دخػػػػػكؿ الػػػػػكاك عموػػػػػل"لػػػػػذلؾ " جػػػػػاز 
اليةػػكووف، كهػػك جعػػؿ المإػػارع خ ػػرنا لم تػػد  مةػػذكؼ "تكمعنػػا ج إػػركرة تػػدعك 

 .(ٓ( لول"
ًإيَّػػاؾى نىٍعبيػػدي هػػػ( الػػكاك فػي ةكلػػل تعػػال : (ُٕٗكةػد  عػػرب ال وإػػاكم (ت

يَّاؾى نىٍستىًعيفي  اهد الور يػي كمػف المتػاخروف مػف جعػؿ هػذا ال ػ (ٕ(كاك الةػاؿ (ٔ((كاً 
الور يػػػي ةاعػػػدة يةكوػػػض، فػػػذكر  ٌف المإػػػارع المذ ػػػت ومتيػػػع ر طػػػل  ػػػالكاك كلكػػػف 

مست ػػادنا  ا وػػض المػػذككرة،  (ٖ("خرجػػت الجممػػض المصػػدرة  معمكلػػل فتػػر ط  ػػالكاك"
عراب ال وإاكم لاا.  كاع

كصرح  عض اليةكووف المةدذوف  جكاز ر ط المإارع المذ ت  الكاك، 
 . (ٗ(تد  ة ملكساكاه  عدـ ر طل ، دكف تودور م 

                                                 

 . ْٖسكرة المائدة، ا وض ( ُ(
 . ِِٖ/ّ،  عراب الور ف الميسكب  ل  الزجاج ْٓسكرة ايعراؼ مف ا وض ( ِ(
كال وػػاف  ِِٖ/ّ.   عػػراب الوػػر ف الميسػػكب  لػػ  الزجػػاج ُّسػػكرة ايةػػزاب، مػػف ا وػػض ( ّ(

 .ِٓٔ/ِالور ف  عراب في غروب 
كف  ف وػذكر اسػمل: ال سػوط هذا ما يس ل ركف الدوف ايستر اذم  ل   عػض اليةػكووف د( ْ(

 . ْٖٗ-ْٖٖفي  رح الكافوض، ص
 . َِْ-ُْٗرصؼ الم ايي، ص( ٓ(
 . ْسكرة العاتةض، ا وض ( ٔ(
ياصػػػر الػػػدوف ع ػػػد ا  ػػػف عمػػػر ال وإػػػاكم، تعسػػػور ال وإػػػاكم المسػػػم   يػػػكار التيزوػػػؿ ( ٕ(

وػػا ، كتعسػػور   ػػي السػػعكد المسػػم   ر ػػاد العوػػؿ السػػموـ  لػػ  مزاّْ/ُك سػػرار التاكوػػؿ 
 .ُّ/ُالور ف الكروـ 

 . ٕٓ، كفرائد اليةك الكسموض، صَِِ/ُةا وض الخإرم عم   رح ا ف عووؿ ( ٖ(
 . َِٖالخكاطر العراب في اليةك كا عراب لج ر إكمط، ص( ٗ(
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 رل  ٌيػل ج مسػكغ تقدير المبتدأ قبؿ المضارع الممتنع ربطه بالكاك : 
لميع ر ط المإارع المذ ت  الكاك، كج مسكغ لتودور م تد  ة مل ،  ايل في ذلؾ 

  اف الصو، ايخرل مف الععؿ. فود ذكر سو كول  ٌف ةكؿ ال اعر:
 مت  تاتل تع ك  ل  إّك ياره    تجٍد خور يار عيدها خوري مكةدً    

"  .(ُ(هك  ميزلض، مت  تاتل عا ونا "كلك ةمت مت  تاتل كعا ونا كاف مةاجن
كلعػػػؿ اليةػػػكووف اسػػػتيدكا  لػػػ  مذػػػؿ هػػػذا الوػػػكؿ فػػػذه كا  لػػػ  ميػػػع ر ػػػط 

ل  جعؿ العمض في ذلؾ   ال  اسـ العاعؿ.  المإارع المذ ت  الكاك، كاع
دك  ٌف سو كول ما كاف وجوز جعػؿ الجممػض الععموػض  معيػ  الةػاؿ  عػد و 

الكاك التي سموت عيد اليةكووف كاك الةاؿ ، كهذا ما لةظتػل فػي عػدة مكاإػع 
،  ٌيل  جاز رفػع المإػارع  عػد الػكاك فػي ةكلػل تعػال : ( ّن يىػا لىٍيتىنىػا ، مف ذلؾ مذ

بِّنىػا العطػؼ  ك عمػ  اجسػتئياؼ دكف  ف وػذكر  عمػ  (ِ((نيرىد  كىءى نيكىذِّبى ًبآيىػاًت رى
كةػػد كػػاف الكجػػل ايخوػػر  ةػػد ايكجػػل ا عرا وػػض عيػػد  (ّ( جػػازة رفعػػل عمػػ  الةػػاؿ

كلػػـ وجػػز رفػػع المإػػارع الموتػػرف  ػػالكاك  ػػوف المجػػزكموف  (ْ(اليةػػكووف مػػف  عػػده
ػا ، يٌيػل لػوس  في يةك: " ف تاتيي كتساليي  عطؾ" كذكر  ٌيل" لـ وكػف  ٌج جزمن

فاػػك لػػـ وجػػز  (ٓ(، كلػػوس وةسػػف اج تػػداّ ؛ يٌف مػػا ة مػػل لػػـ ويوطػػع"ممػػا ويصػػب
رفعل عم  اج تداّ لعدـ صّةل ، لكيل في الكةت يعسل ، لـ وجػز رفعػل عمػ  

 الةاؿ  اٌم تودور كاف ، مع صّح هذا المعي ، كذلؾ لكةكعل  عد الكاك.
ذا كاف سو كول فػي المذػاؿ السػا ؽ "تع ػك  لػ  إػّك يػاره" ةػوف ميػع  كاع

عػػػػراب الععػػػػؿ ةػػػػاجن  عػػػػد الػػػػكاك، ةػػػػد است ػػػػاد  المإػػػػارع دكف الماإػػػػي فاػػػػك  
                                                 

 . ٔٔ/ِ، الموتإب ٖٖ/ّكتاب سو كول ( ُ(
 . ِٕسكرة اييعاـ مف ا وض ( ِ(
 . ْْ/ّكتاب سو كول ( ّ(
ّن الك اؼ لمزمخ رم ( ْ(  . ُٓ/ِمذ
 . ٖٗ-ٕٖ/ّكتاب سو كول ( ٓ(



28 

 

جسػػت عاده ايخوػػر عػػف هػػذا المعيػػ  ، لعػػدـ دجلتػػل عمػػ  الػػزمف الةاإػػر ؛  ذ 
الم اكر عف الةاؿ عيد اليةػكووف  ٌيػل ج ووػع ماإػوا كج مسػتو ّ، فوظاػر  ٌف 

لعاعػؿ ، لكػكف سو كول كاف وميػع دخػكؿ الػكاك عمػ  الععػؿ مطمونػا ل ػ ال  اسػـ ا
كػػػؿ ميامػػػا وعوػػػد التجػػػدد كالةػػػدكث المّئػػػـ لمعيػػػ  الةػػػاؿ  خػػػّؼ ايصػػػؿ فػػػي 

 الجممض اجسموض.
 ٌما الم رد ، فود  جاز ذلؾ، لكف عم   إمار م تد  ة ؿ الععػؿ لتكػكف 
الكاك  ةسب التوػدور داخمػض عمػ  جممػض اسػموض ، ج عمػ  جممػض فعموػض  ، لػذلؾ 

كر  ٌيػل مةػاؿ  ف توػكؿ: "مػف واتويػا كوسػاليا  جاز رفع المإارع،  عد الػكاك، فػذ
] رفع وساليا[ يعطل ،  ٌج  إإمار الم تد ، فوككف التودور مف واتيػا كهػك وسػاليا 

 .(ُ(يعطل"
كالم رد  وإا ذكر الععؿ المإارع مذاجن عم  الجممض الععموض ، فاك لـ 

،   لػ  الزجػاجالميسػكب  ل دكف سػكاه ، كلعػؿ صػاةب كتػاب  عػراب الوػر فوعيً 
كاف ممف استدرؾ عم  سا وول صّح دخكؿ كاك الةاؿ عمػ  الععػؿ ،  عػد  ف 
صرح  اٌف المعركؼ غور ذلؾ ، لاذا جعؿ  ا نا في  عرا ل لمور ف الكروـ، سماه 
"هػػذا  ػػاب مػػا جػػاّ فػػي التيزوػػؿ مػػف كاك الةػػاؿ، تػػدخؿ عمػػ  الجممػػض مػػف الععػػؿ 

 .(ِ(كالعاعؿ كالمعركؼ مياا دخكلاا عم  الم تد  كالخ ر"
كمما ودؿ عم   ٌف اليةكووف ايكلوف ال صرووف كايكا وركف عدـ جػكاز 
دخكؿ كاك الةاؿ عم  الجممض الععموض عامض ، ظاكر  ذار ذلؾ في كّـ  عض 
ّن مػػع  ٌيػػل وجوػػز دخػػكؿ كاك الةػػاؿ عمػػ  الععػػؿ،  المتػػاخروف، فػػا ف وعػػوش ، مػػذ

مػض مرك ػض مػف م تػد  فاك ووكؿ "ج ووع  عد هػذه الػكاك ]وعيػي كاك الةػاؿ[  ٌج جم
 .(ّ(كخ ر"

                                                 

 . ٔٔ-ٓٔ/ِالموتإب ( ُ(
 . ِّٖ -ِِٖ/ّ عراب الور ف الميسكب  ل  الزجاج ( ِ(
 . ٓٔ/ِ رح المعصؿ ( ّ(
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هػ(  اٌف "كاك الةاؿ ج تدخؿ ٗٔٔ ؿ صرح ا ف عصعكر اي  ومي (ت
 .(ُ( ٌج عم  الجممض اجسموض ، كج تدخؿ عم  الععموض  ج  اًذا"

 عػػد  دراؾ هػػذه الةوووػػض ، ج وكػػكف ذمػػض داع وػػدعكيا  لػػ  توػػدور م تػػد  
يٌف هػػذا ةصػػؿ عيػػدما كػػاف  ة ػػؿ المإػػارع ، كعػػدـ توػػدوره فػػي  ػػاةي ايفعػػاؿ ؛

اليةكوكف وركف عدـ صػةض دخػكؿ كاك الةػاؿ عمػ  الععػؿ ، فمٌمػا صػ  عيػدهـ 
 ذلؾ كجب  لغاّ هذا التودور في الجممض الععموض عامض.

 ٌج  ف اليةكووف، فوما وظار ظمكا ووٌدركف م تد  ة ؿ المإارع المذ ت 
 دكف سكاه، ةت   عد زكاؿ الدافع  لول.

ميػع يةكوػػكف ر ػط المإػارع الميعػػي ػ)ء( ك)مػا( : المضػارع المنفػي بػػ
  ػػػػػػ(ج( ك(مػػػػػا(  ػػػػػالكاك،  ػػػػػايل فػػػػػي ذلػػػػػؾ  ػػػػػاف المإػػػػػارع المذ ػػػػػت مػػػػػف هػػػػػؤجّ 

كخالػػد  (ٓ(ك  ػػك ةوػػاف اييدلسػػي (ْ(كا ػػف ه ػػاـ (ّ(كا ػػف مالػػؾ (ِ(هػػؤجّ الرإػػي 
كةػد  دخمػكا  (ٗ(كغورهـ (ٖ(كاي مكيي  (ٕ(ق( كالسوكطيَٓٗ(ت :  (ٔ(ايزهرم 

                                                 

 . ُٖٓ/ِا ف عصعكر اي  ومي،  رح جمؿ الزجاجي ( ُ(
 . ْٓ/ِ رح الرإي ( ِ(
 ّّّ-ِّّظ  تةووػػػػػػؽ هروػػػػػػدم، صك ػػػػػػرح عمػػػػػػدة الةػػػػػػاف ُُِتسػػػػػػاوؿ العكائػػػػػػد، ص( ّ(

 . ْٖٖك تةووؽ الدكرم، ص
 . ُُِ-َُِكالجامع الصغور ص َُْ/ِ كإ  المسالؾ ( ْ(
 . ُِّمياج السالؾ، ص( ٓ(
 . ِّٗ/ُخالد ايزهرم،  رح التصرو  عم  التكإو  ( ٔ(
 . ِْٔ/ِاليعسايي  ـهمع الاكامع،  تودو( ٕ(
 . َُِ-ٓٗ/ّ رح اي مكيي عم   لعوض ا ف مالؾ ( ٖ(
، كفرائػد اليةػك ِّ/ِ، كالككاكب الدروػض َِِ/ُةا وض الخإرم عم   رح ا ف عووؿ ( ٗ(

 . ٕٓاليةك الكسومض، ص
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 دخمػػػكا هػػػاتوف الصػػػوغتوف إػػػمف المسػػػائؿ السػػػ ع التػػػي ومتيػػػع ر طاػػػا  ػػػالكاك ، 
 .(ُ(كو دك  ٌف هذا هك المذهب الذم  اع عيد اليةكووف المةدذوف

عمػػض عػػدـ ة امتنػػاع ربػػط المضػػارع المنفػػي بػػػ)ء( ك)مػػا( بػػالكاك : عمٌػػ
فوػػد  ر ػػط المإػػارع الميعػػي  ػػػ(ج( ك(مػػا(  ػػالكاك عيػػد المػػايعوف كعمػػض المذ ػػت ،

ذكػػركا  ٌيػػل امتيػػع ر طػػل  ػػالكاك ؛ يٌيػػل  ميزلػػض اسػػـ العاعػػؿ المخعػػكض  إإػػافض 
 .(ِ(غور  لول "فوكلؾ: ايطمؽ عمرك ج ويتظر زودنا،  ميزلض غور ميتظر"

ذهب اليةكوكف  ل  ميع كةػكع الةػاؿ ماإػونا الماضي المتمك بػ)أك( : 
،   ػك عمػي ال ّن ّن  ٌج  تاكوؿ ، فود  جػاز، مػذ يةػكم رفػع المإػارع فػي  ك مستو 

اًب ةكلػػػل تعػػػال : (  ػػػٍف أىٍصػػػحى نىػػػًذيرنا كىءى تيٍسػػػأىؿي عى ؽِّ بىًشػػػيرنا كى ػػػٍمنىاؾى ًبػػػاٍلحى نَّػػػا أىٍرسى
ًحيـً  عم  كجاػوف الةػاؿ كاجسػتئياؼ،  ٌج  ٌيػل ةػككل الكجػل الذػايي ؛ يٌيػل  (ّ((اٍلجى

سػػتو اؿ ف اجسػػتئياؼ  عػػد  ف امتيػػع الةػػاؿ ججػػاّ فػػي ةػػراّة (كلػػف تسػػاؿ( فتعػػوٌ 
 .(ْ(الععؿ  ػ(لف(

كممػػػػف صػػػػرح  اػػػػذا الميػػػػع الزمخ ػػػػرم، فوػػػػاؿ: "الماإػػػػي كالمسػػػػتو ؿ 
ّن ةاإرنا" ، ةت  وككيا فع  .(ٓ(كّهما ج وص   ف ووعا ةاجن

كاستيادا  ل  ذلؾ، فود ميعكا كةكع ال رط ةاجن ؛ يٌيل في ر واـ ج ورد 
ّن ، فود يسب الص اف هػ(  ٌيل َُٔ ل  المطرزم (ت (ُ(كالخإرم (ٔ( ٌج مستو 

                                                 

، ُٕٓ-ُْٕالكسػػػػػػومض ايد وػػػػػػض  لػػػػػػ  العمػػػػػػـك العر وػػػػػػض لم ػػػػػػوه ةسػػػػػػوف المرصػػػػػػعي ص ( ُ(
كجكاهر ال ّغض، ، ُُِ-َُُكالميتخب مف كّـ العرب لمةمد جععر الكر ا ي ص

الػػدوف ع ػػد الةموػػد  ي، كميةػػض الجموػػؿ  تةووػػؽ  ػػرح ا ػػف عووػػؿ لمةمػػد مةوػػَِِص
 . ُّّ/ِ، كاليةك الكافي ٖٓٔ/ُ

 . ّّّ-ِّّ رح عمدة الةافظ  تةووؽ هرودم، ص( ِ(
 .ُُٗسكرة ال ورة، ا وض ( ّ(
 . ُٖٔ/ِالةجض في الوراّات الس ع ( ْ(
 خركف اةتراف الماإي  ػ(ةد(. ، لـ و ترط  َّٖ/ُ، ُِِ/ُالك اؼ ( ٓ(
 . ُٕٖ/ِةا وض الص اف ( ٔ(
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، يياػا مسػػتو مض ، فػػّ توػكؿ: جػػاّ زوػػد  ٍف   ٌيػل ةػػاؿ: "ج توػػع جممػض ال ػػرط ةػػاجن
وسػػاؿ ويٍعػػطى، فػػإف  ردتى صػػةض ذلػػؾ ةمػػت: كهػػك  ٍف وسػػاؿ وعػػط، فتكػػكف الةػػاؿ 

 جممض اسموض". 
لي  ف كممػػف صػػرح  اػػذا الميػػع ا ػػف ه ػػاـ ، كةػػاؿ:  ٌمػػا يةػػك: يإػػر يك 

، جيسػّخل عػف معيػاه ؛  ذ ،  ذهبى  ك مكثى  فإٌيػل جػاز جعػؿ ال ػرط هيػا ةػاجن
كمذػػؿ هػػذا ةوػػؿ فػػي  عػػراب ةكلػػل تعػػال  :  (ِ(التوػػدور يإػػر ٌيل عمػػ  كػػؿ ةػػاؿ"

مىٍيػػػًه يىٍمىىػػػٍث أىٍك تىٍتريٍكػػػهي يىٍمىىػػػث( ثىػػػًؿ اٍلكىٍمػػػًب ًإف تىٍحًمػػػٍؿ عى كةػػػد اسػػػت عد هػػػذا  (ّ((كىمى
 .(ْ(التاكوؿ لكجكد الجكاب في ا وض

اليةػػكووف ميعػػكا كةػػكع الجممػػض ال ػػرطوض ةػػاجن ، كفومػػا وتعمػػؽ فجماػػكر 
، يةك: يإػر ٌيل ذهػب  ك مكػث،   الععؿ الماإي المتمٌك ػ( ك( عيد كةكعل ةاجن
ف مكث ،  ميع اليةكوكف ر طل  الكاك، ييل "في تودور ال رط،  م:  ف ذهب كاع

 .(ٓ(كفعؿ ال رط ج ووترف  الكاك، ككذلؾ ما كاف في تودوره"
 ٌيػػػل لػػػوس مػػػف المياسػػػب  ف وعمػػػؿ عػػػدـ ر ػػػط الماإػػػي ة ػػػؿ ( ك( ك رل 

 الكاك يٌيل في توػدور  ػرط  ؛ يٌف جماػكر اليةػكووف، كمػا توػدـ ، ميعػكا كةػكع 
ال ػػرط ةػػاجن مطمونػػا ، مرت طػػا  ػػالكاك  ك غوػػر مػػرت ط ، هػػذا مػػف جاػػض ، كمػػف 

ةػػع جاػػض  خػػرل ، فػػإٌف العمػػض التػػي ذكركهػػا كايػػت مسػػتيدة  لػػ   ٌف ال ػػرط  ذا ك 
ةػػاجن امتيػػع ر طػػل  ػػالكاك، فػػي ةػػوف ذكػػر العاإػػؿ ايسػػعراوويي،  ٌف الجممػػض " ف 
كايػػت  ػػرطوض ، فػػّ  ػػد معاػػا مػػف  ذ ػػات الػػكاك ؛ جف كممتػػي ال ػػرط: ( ٍف( ك 

                                                                                                                

 . َِِ/ُةا وض الخإرم عم   رح ا ف عووؿ ( ُ(
 . ّٖٗ/ِمغي  الم وب ( ِ(
 . ُٕٔسكرة ايعراؼ، مف ا وض ( ّ(
 . َِِ/ُ، كةا وض الخإرم ُٕٖ/ِةا وض الص اف ( ْ(
 . ُٖٖ/ِالص اف ، كةا وض ِّٗ/ُ  رح التصرو ( ٓ(



32 

 

(لػك(  ةػػداهما لممسػتو ؿ كالذايوػػض لمماإػػي، كج تػدؿ عمػػ  الةػػاؿ ال تػض ، فػػّ  ػػد 
 .(ُ( ذف مف الكاك"

ركؼ  ٌف اليةػػكووف ميعػػكا ر ػػط الجممػػض كهػػذا هػػك الصػػةو  ، فمػػف المعػػ
التي جاّت عم   صؿ الةاؿ  الكاك. ك كج كا  ك  جازكا اةتراياا  اػا  ذا تخمػت 
عػػػف هػػػذا ايصػػػؿ كػػػدجلتاا عمػػػ  مإػػػي  ك اسػػػتو اؿ، كةػػػد مػػػر تعصػػػوؿ ذلػػػؾ، 
فالجممػػػض ال ػػػرطوض تكػػػكف  اػػػذا ، ةػػػد ممكػػػت عمػػػض لر طاػػػا  ػػػالكاك ، ج لتجردهػػػا 

 مياا.               
كفػػػي إػػػّك مػػػا توػػػدـ ذكػػػره،  رل  ٌف جعػػػؿ الماإػػػي المتمك ػػػػ( ك( فػػػي 
تودور ال رط ، ج وجكز  ف وتخذ عمض لميع ر طل  الكاك،  ؿ لكجكب الر ط  اا 

 ،  ك جكازه، استيادنا  ل  ما ذهب  لول اليةكوكف. 
وميع اليةكوكف ر ط الماإػي  عػد  ٌج  ػالكاك عيػد الماضي بعد )إٌء( : 

، كاع  كوػكؿ  (ِ(ذا كرد مرت طنا  اا ، فإٌيل وةكـ   ذكذه كج وواس عمولكةكعل ةاجن
 ال اعر:

لـ تعري  يائ ض      ٌج ككاف لمرتاع لاا كزرنا             ـى امرؤه هـر ه  ًيٍع
ػػػا يةػػػك: "مػػػا  كهػػػذا الةكػػػـ ج و ػػػمؿ الجممػػػض الععموػػػض ةسػػػب،  ػػػؿ اجسػػػموض  وإن

 ػػػوكع هػػػذا الةكػػػـ عػػػف كعمػػػ  الػػػرغـ مػػػف  (ّ(إػػػر ت  ةػػػدنا  ٌج زوػػػد خوػػػر ميػػػل"
كذكػػػر خالػػػد  (ْ(ض دخػػػكؿ الػػػكاك عموػػػلالماإػػػي  عػػػد  ٌج، فوػػػد  جػػػاز الرإػػػي  ومٌػػػ

                                                 

 . ُْٓفاتةض ا عراب، ص( ُ(
كةا ػػػػػػػوض الخإػػػػػػػرم  ٕٓ، كفرائػػػػػػػد اليةػػػػػػػك الكسػػػػػػػومض، صُٖٖ/ِ: ةا ػػػػػػػوض الصػػػػػػػ اف ( ِ(

ُ/َِِ-ُِِ . 
 . ٕٓفرائد اليةك الكسومض، ص( ّ(
 .ْٔ/ِ رح الرإي ( ْ(
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ك عإػػاـ يعػػ   (ُ(ايزهػػرم  ٌف  عػػض اليةػػكووف (كلػػـ وسػػملل(  جػػاز ر طػػل  ػػالكاك
 .(ِ(عف هذه الةالض ال ذكذ

ك جاز  عض المةدذوف ر طػل  ػالكاك ، كسػاكاه  عػدـ ر طػل فجػاز عيػده 
 .(ّ(زود كممض  ٌج افتكر  اا ،  ك  ٌج كافتكر  اا"  ف وواؿ: "ما تكمـ

ذكػر الرإػي  ٌيػل " ذا كػاف ة منع ربط الماضي بعػد )إٌء( بػالكاك : عمٌ 
الماإي  عد ( ٌج( فاكتعػاؤه  الإػمور مػف دكف الػكاك، كةػد كذػر يةػك: مػا لووتػل 

،   كرميي ] دكف الكاك[ يٌف دخػكؿ ( ٌج( فػي ايغمػب ايكذػر عمػ  ايسػماّ ٌج 
فاك  تاكوؿ  ج مكرمنا فصار كالمإارع المذ ت"
)ْ). 

لػػ  مذػػؿ هػػذا ذهػػب الصػػ اف، فػػذكر  ٌيػػل  ر ػػط الماإػػي التػػالي امتيػػع كاع
ا" ( ٌج ("جف ما  عد  ج معرد ةكمن
)ٓ). 

هػػ(  ٌيػل امتيػع ر ػط الماإػي  عػػد َٕٗكذكػر  ػمس الػدوف ال عمػي (ت 
ػػػػػ( ٌج(  ػػػػػالكاك، فػػػػػي ةكلػػػػػل تعػػػػػال : ( ػػػػػا يىػػػػػٍأًتيًىـ مِّ مى ػػػػػانيكٍا ًبػػػػػًه كى ف رَّسيػػػػػكؿو ًإءَّ كى

معيػػػ : "كممػػػا  تػػػاهـ رسػػػكؿ كػػػايكا  ػػػل وسػػػتازئكف ،  يفٌ ا وػػػض  (ٔ((يىٍسػػػتىٍىًزؤيكفى 
 .(ٕ(فاستغي  عف الكاك ، كما استغي  مكافول"

عػػػف ةػػػد  اكذكػػػر السػػػوكطي  ٌيػػػل "جػػػاز كػػػكف الماإػػػي  عػػػد ( ٌج( مجػػػردن 
 .(ٖ(كالكاك، مع  ٌيل ةاؿ كذلؾ لككيل متإمينا لمعي  الجزاّ"

                                                 

 . ٓٗك رح ال ردة ال كصوروض، ص ِّٗ/ُ رح التصرو  ( ُ(
 . ُِِ/ُكةا وض الخإرم  ٕٓفرائد اليةك الكسومض، ص( ِ(
 . ِِِالخكاطر العراب لج ر إكمط، ص (ّ(
 . ْٔ/ِ رح الرإي ( ْ(
 . ُٖٖ/ِةا وض الص اف ( ٓ(
 . ُُا وض  ،سكرة الةجر ( ٔ(
 مس الدوف مةمد  ف   ي العت  ال عمي، العاخر في  رح جمؿ ع د الواهر، مخطػكط، ( ٕ(

 . َُٕمخطكط، كرةض 
 . ُّّ/ِعوكد الز رجد ( ٖ(
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وتعػؽ اليةكوػكف عمػ   ٌف الجممة الحالية المؤكِّدة لمضمكف الجممػة : 
الجممػػض الةالوػػض المؤكػػدة لمإػػمكف الجممػػض ، ج وجػػكز ارت اطاػػا  ػػالكاك ، يةػػك: 

كمػف  مذمػض هك الةؽ ج و ؾ فول ، فومتيع  ف يوكؿ : هك الةؽ كج و ؾ فول، 
ٍيبى ًفيًه ويدنل لٍِّمميتًَّقيفى ذلؾ الور ف الكروـ: (  .(ُ((ذىًلؾى اٍلًكتىابي ءى رى

الم ػػاكر عيػػد اليةػػكووف امتيػػاع ر ػػط الجممػػة المعطكفػػة عمػػى حػػاؿ : 
الجممػػػػض الةالوػػػػض المعطكفػػػػض عمػػػػ  ةػػػػاؿ،  ػػػػالكاك ، ةتػػػػ  الكاج ػػػػض الػػػػر ط  اػػػػا ، 

ا وىػػا بىٍأسيػػنىا لػػل تعػػال : (كالجممػػض اجسػػموض المصػػدرة  إػػمور ميعصػػؿ، كوك  فىجى
ـٍ قىآًئميكفى   .(ِ((بىيىاتنا أىٍك وي

ذكػػر جماػػكر اليةػػكووف  ٌف الػػكاك هيػػا ، ةػػذفت كراهػػض اجتمػػاع ةرفػػي 
هػػػػػػػ( َٔٔ(ت (ْ(كالػػػػػػرازم (ّ(عطػػػػػػؼ، كممػػػػػػف صػػػػػػرح  اػػػػػػذه العمػػػػػػض الزمخ ػػػػػػرم

 .(ٖ(كالص اف (ٕ(كالسوكطي (ٔ(ك  ك ةواف اييدلسي (ٓ(كاليسعي
التعموؿ ؛ يٌياـ ، كما واتي ةد اتعوػكا عمػ  كجػكب  كةد اتعوكا عم  هذا

ر ػػط هػػذه الصػػوغض مػػف الجمػػؿ اجسػػموض  ػػالكاك عيػػد ككياػػا غوػػر معطكفػػض عمػػ  
ةاؿ ، فمك عممكا ةذؼ الكاك في ا وض المػذككرة اسػتغياّ عياػا  كجػكد الإػمور 
لكجب عمواـ  ف وجوزكا هذا الةذؼ ، عيد عدـ عطعاا ، يةك:  ة ؿ زوػد كهػك 

 دكف الكاك، كلكجكد العمض يعساا ، هيا ، كهياؾ.إاةؾ،  

                                                 

 . ِسكرة ال ورة، ا وض ( ُ(
 . ْا وض مف سكرة ايعراؼ، ( ِ(
 . ٕٖ/ِالك اؼ ( ّ(
 . ُِ/ْفخر الدوف الرازم، التعسور الك ور ( ْ(
 . ْْ/ِتعسور اليسعي ( ٓ(
 . ُُِمياج السالؾ، ص( ٔ(
 . َِ/ِكالمطالع السعودة  ُْٔ/ِهمع الاكامع،  تودوـ اليعسايي ( ٕ(
 . ُٖٖ/ِةا وض الص اف ( ٖ(
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ض التػػي ذهػػب  لواػػا الجماػػكر هػػػي لػػذلؾ يجػػد ال وإػػاكم وؤكػػد  ف العمٌػػػ
كهػػذا وعيػػي  ف  (ُ(اجتمػػاع ةرفػػي عطػػؼ صػػكرة ، ج اسػػتغياّ عياػػا  الإػػمور

 الجماكر  كج كا  إمار كاك الةاؿ.
ـك   ػػػػك ةوػػػػاف هػػػػذه الوإػػػػوض ، فجعػػػػؿ الجمػػػػؿ الميعوػػػػض الععموػػػػ ض كةػػػػد  عػػػػ

"كالجمػػػؿ اجسػػػموض فػػػي الػػػر ط ، كفػػػي ككياػػػا  ذا عطعػػػت ج تػػػدخؿ عمواػػػا كاك 
 .(ِ(الةاؿ

هػػػذا مػػػا عموػػػل جماػػػكر اليةػػػكووف ،  ٌمػػػا الزجػػػاج ، فكػػػاف ةػػػد تعػػػرض، 
 عراب ا وض فواؿ: "كةاؿ  عض اليةكووف المعي  : كهـ ةػائمكف،  كالػكاك فومػا 

ّن  : جاّيي زوده ذكر مةذكفض ، كهذا "ج وةتاج  ل  إمور الكاك، كلك ةمت راجػ
جاّيي زود هػك فػارس ، لػـ وةػتج  لػ  الػكاك ، يٌف الػذكر ةػد  ك  ك كهك فارس 
 .(ّ(عاد  ل  ايكؿ"

كةصػػػد  وكلػػػل "ك عػػػض اليةػػػكووف" العػػػراّ، فوػػػد ذكػػػر ر ل الزجػػػاج هػػػذا، 
كا ف  (ٔ(هػ( كالط رسئَْ(ت (ٓ(كالطكسي (ْ(المعسركف، كا ي جععر اليةاس

 كذكركا ايل خطكا العراّ فوما ذهب  لول. (ٖ(هػ( كغورهـٕٗٓ(ت (ٕ(كا ف الجكزم
  لول.

                                                 

 . ُِٗ/ِتعسور ال وإاكم ( ُ(
 . ُِٕمياج السالؾ، ص( ِ(
عرا ل ( ّ(  . َّٓ-ّْٗ/ِمعايي الور ف كاع
 . ََٔ-ٗٗٓ/ُ عراب الور ف لميةاس ( ْ(
 . ّْٔ/ْ  ك جععر الطكسي، الت واف في تعسور الور ف ( ٓ(
 . ّٔٗتعسور الط رسي، المجمد الذايي، ص( ٔ(
 . ُٖٔ/ّ  ك العرج جماؿ الدوف  ف الجكزم، زاد السور في عمـ التعسور ( ٕ(
كالعروػػػد فػػػي  عػػػراب الوػػػر ف المجوػػػد لمامػػػدايي، مخطػػػكط، الجػػػّز  ُِ/ْتعسػػػور الػػػرازم ( ٖ(

 . ُّٔ/ٕ، كتعسور الورط ي ِالذايي، كرةض



36 

 

فالزجػػػػاج  جػػػػاز  ظاػػػػار الػػػػكاك، ك جػػػػاز ةػػػػذفاا اسػػػػتغياّ عياػػػػا  كجػػػػكد 
هػػػ( كصػػرح َْْ. (ت ةػػكالي (ُ(الإػػمور العائػػد ، كةػػد ت عػػل فػػي ر وػػل الماػػدكم

 .(ِ( ذكر العمض التي ةاؿ  اا
ؿ  خ ػػػث تػػػرؾ كذكػػػر  اػػػاّ الػػػدوف السػػػ كي  ٌف الزمخ ػػػرم مػػػع  ٌيػػػل ةػػػا

استةسف ةذفاا كراهض اجتماع ةرفي عطؼ صكرة، كذكر  ٌف مػا ةالػل  (ّ(الكاك
ا ، ك ٌف العمض التي ساةاا فواا يظر "يٌيل ج ووػ   الجمػع  ػوف  ةالل لوس صةوةن
ةرفػػػي عطػػػؼ مختمعػػػي المعيػػػ ، كج ووػػػ    ف يوػػػكؿ: سػػػ   ا ك يػػػت راكػػػع  ك 

 .(ْ(ك يت ساجد"
الػػػػػكاك، كعػػػػٌد المذػػػػاؿ ايخوػػػػػر  ك جػػػػاز ا لكسػػػػي مػػػػػف المةػػػػدذوف، ذكػػػػر

ا ج خ ث فول كج كراهض"  .(ٓ("فصوةن
كةد تودـ  ٌف ما ذهب  لول الزمخ رم في الجممض المعطكفػض عمػ  ةػاؿ 

 ، هك ما ةاؿ  ل الجماكر.
سػػػب  لػػػ    ػػػي عمػػػي اليةػػػكم،  ٌيػػػل  جػػػاز فػػػي ا وػػػض كذمػػػض ر م ذالػػػث يي 

اليةػػكووف، كلػػـ المػػذككرة،  إػػمار الػػكاك ،  م: لػػـ وكجػػب ، كمػػا ذهػػب جماػػكر 
 .(ٔ(وميع كما ذهب الزجاج

                                                 

المادكم: هك  ةمد  ف عمار  ف   ي الع اس المادكم التمومػي  صػمل  المادكوػض ، فػي ( ُ(
وػؿ، كهػك تعسػور الووركاف، رةؿ  ل  اييدلس مف مصيعاتل التعصوؿ الجامع لعمـك التيز 

ك وػػػػر ذكػػػػر فوػػػػل الوػػػػراّات كا عػػػػراب، فاػػػػك يةػػػػكل كلغػػػػكم كمعسػػػػر كموػػػػرئ، : معجػػػػـ 
 .ِٕ/ِالمؤلعوف 

 . ُّٔ/ٕتعسور الورط ي ( ِ(
ر ل الزمخ ػػرم ةوػػث  كجػػب ر ػػط الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض  ػػالكاك كعػػدك ةػػذفاا  ةػػد مػػرك ( ّ(

  اًذا. 
  .ُْٖ/ّعركس ايفراح إمف كتاب  ركح التمخوص ( ْ(
 . ٔ/ّركح المعايي  ( ٓ(
 . َٖٓ-َْٖ/ّ عراب الور ف الميسكب  ل  الزجاج ( ٔ(
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 جػػػاز العػػػراّ مػػػذوب الكػػػكفييف فػػػي الجممػػػة المعطكفػػػة عمػػػى حػػػاؿ : 
ا كةػذفاا،  ذ ةػاؿ ، في الجممض المعطكفض عم  ةاؿ ، كعدٌ ك ظاار الكا ه فصوةن

ـٍ قىآًئميكفى عف الكاك المودرة في ةكلل تعال : ( (  ياا لػك ذكػرت "لكػاف جػائزا أىٍك وي
في الكّـ:  توتيي كالونػا  ك ك يػا معػزكؿ،  ك  يػا معػزكؿ، فايػت  ةسيا كما توكؿ
كذكر الط رم في تعسوره  ٌف العرب تةذؼ الكاك في مذؿ هػذا  (ُ(مإمر لمكاك"

 ٌف فػي الجممػض  هكمجمؿ ما توػدـ ذكػر  (ِ(ايسمكب مع  ياـ "مرودكها في الكّـ"
 وا: اجسموض المصدرة  إمور ميعصؿ المعطكفض عم  ةاؿ ، ذّث ةإا
، كهػػك كايكلػػ  : الػػر ط  ػػالكاك، كفوػػل مػػذه اف ايكؿ، ميػػع  ظاػػار الػػكا

مػػذهب جماػػكر ال صػػرووف، كالذػػايي جػػكاز  ظاارهػػا، كهػػك مػػذهب الزجػػاج مػػف 
 ال صرووف كالعراّ مف الككفووف. 

الذايوض :  إمار الكاك  ك تودورها، كفول ذّذػض مػذاهب : ايكؿ كجػكب 
كالعػػراّ، كالذػػايي: عػػدـ الةاجػػض  لػػ   ا إػػمار كهػػك مػػذهب جماػػكر ال صػػرووف

هػػذا ا إػػمار ، كهػػك مػػذهب الزجػػاج، كالذالػػث: جػػكاز  إػػمارها كهػػك المػػذهب 
 الميسكب  ل    ي عمي اليةكم.

الذالذػػػػػض: عمػػػػػض الةػػػػػذؼ، كفواػػػػػا مػػػػػذه اف: ايكؿ، ةػػػػػذؼ الػػػػػكاك كراهػػػػػض 
اجتماع عاطعوف، كهك مذهب جماكر ال صرووف كالعػراّ، كالذػايي، ةػذؼ الػكاك 

 عياا  كجكد الإمور كهك مذهب الزجاج. ّن  ستغيا
 لكجكب الر ط  الكاك، ةالتاف :كجكب الربط بالكاك: 

وجمػػػع اليةكوػػػكف عمػػػ  ر ػػػط الجممػػػض الػػػربط بػػػالكاك دكف الضػػػمير: -ا
الةالوض  الكاك عيد تجردها مػف الإػمور العائػد، يةػك: مػررت  زوػد كعمػرك فػي 

 .(ّ(الدار
                                                 

 . ِّٕ/ُمعايي الور ف ( ُ(
 . َّّ/ ُِتعسور الط رم ( ِ(
 . ُِٓ/ْالموتإب  ( ّ(
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 ٌف الزمخ ػرم كمػف ت عػل  كج ػكا  مرٌ الربط بالكاك كالضمير معنا : -ب
ر ط كؿ جممض اسموض ةالوض  الكاك، ارت طت  صاة اا  الإمور  ك لـ تػرت ط ، 
 ٌما الذوف  جازكا، كهك مذهب جماكر اليةكووف، فود  كج كا جمع الرا طوف في 

 .(ُ(الجممض المصدرة  إمور ميعصؿ
اتعؽ اليةكوكف هذا عف الجممض اجسموض ،  ٌما عف الععموض ، فالصوغض التي 

 عم  ر طاا  الكاك كالإمور، هي المإارع الموترف  ػ(ةد(.
وػػػذهب جماػػػكر اليةػػػكووف  لػػػ  الجممػػػة المصػػػدرة بضػػػمير منفصػػػؿ : 

كجػػػػػػكب ر ػػػػػػط الجممػػػػػػض اجسػػػػػػموض الةالوػػػػػػض المصػػػػػػدرة  إػػػػػػمور ميعصػػػػػػؿ  ػػػػػػالكا، 
فالجرجايي وذكر " ف كاف الم تد  مف الجممض إمور ذم ةاؿ، لـ وصم   غوػر 

ةت  يعػ  صػعض الكػّـ عػف  (ِ(ض ، كذلؾ كوكلؾ: جاّ زود كهك راكب"الكاك ال ت
هػػذه الجممػػض ك مذالاػػا عيػػد عػػدـ ر طاػػا  ػػالكاك ، كيسػػب الرإػػي  لػػ  اييدلسػػي، 

ةكلػل " ف كػاف الم تػد  إػمور صػاةب الةػاؿ، كجػب الػكاك  (ّ(ككاف معاصرنا لل
ا"  مست ادنا  المذاؿ المذككر يعسل. (ْ( وإن

 ٌيل ج وجػكز  ف توػكؿ: جػاّ زوػد هػك فػارس، هػ( َُٕك كد اليسعي (ت
 .(ٓ( ؿ جاّ زود كهك فارس

                                                 

وسػػػػتعمؿ اليةكوػػػػكف مذػػػػؿ ع ػػػػارة " ف كػػػػاف الم تػػػػد  إػػػػمور صػػػػاةب الةػػػػاؿ " ك ع ػػػػارة" ( ُ(
ّن اسموض لـ وكػف الإػمور الػذم تصػدرت المصدرة  إمور صاة اا" مع  ف هياؾ  جم

نىٍحػػفي عيٍصػػبىةه  ػل عائػػدنا  لػػ  صػػاةب الةػػاؿ، كوكلػػل تعػػال : ( ( سػػكرة لىػػًئٍف أىكىمىػػهي الػػذٍِّئبي كى
لػػذا اسػػتيعممت صػػوغض، المصػػٌدرة  إػػمور ميعصػػؿ لتػػدخؿ تةػػت  ُْمػػف ا وػػض  ،وكسػػؼ

  معياها ما كايت مصدرة  إمور وعكد  ل  صاةب الةاؿ  ك، ج وعكد.
 . َِِدجئؿ ا عجاز، ص( ِ(
 هػ. ُٔٔهك   ك مةمد الواسـ، عمـ الدوف اجيدلسي ت( ّ(
 . ُْ/ِ رح الرإي ( ْ(
 . ْْ/ِ  ك ال ركات ع د ا  ف مةمد  ف مةمكد اليسعي، تعسور اليسعي ( ٓ(
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ككاف الزجاج ةد  جاز  ف وواؿ "جاّيي زود هك فارس ؛ يٌف الذكر ةد 
 م:  ٌف الجممػػػػض اجسػػػػموض الةالوػػػػض فػػػػي هػػػػذا المذػػػػاؿ غوػػػػر  (ُ(عػػػػاد  لػػػػ  ايكؿ"

 (ِ(مةتاجػػػػض  لػػػػ  الػػػػكاك، لكجػػػػكد الإػػػػمور العائػػػػد. كت عػػػػل فػػػػي ذلػػػػؾ الامػػػػدايي
 هػ(.ُٖٗ(ت( ْ(هػ( كال رككمْٓٔ(ت (ّ(هػ( كال مك ويئّْ(ت

ـه ةػػد ةصػػؿ  ك رل  ٌف هػػذا الجػػكاز فػػي ايمذمػػض التػػي است ػػادكا  اػػا، كٍهػػ
عيد هؤجّ، استيادنا  لػ  مػا ا ػتار مػف  ٌف الجممػض اجسػموض وجػكز ةػذؼ الػكاك 

 ٌف يةػػك: جػػاّ زوػػد كوػػده عمػػ   امياػػا ،  ذا اسػػتغيت عػػف ذلػػؾ  الإػػمور، فػػر ك 
سػػػل، كيةػػػك:  ة ػػػؿ زوػػػد كهػػػك إػػػاةؾ ، فػػػإذا جػػػاز فػػػي ايكؿ ةػػػذؼ الػػػكاك، ر 

 استغياّ  الإمور جاز في الذايي ذلؾ.
ػػػ دك هػػػذا المػػػذهب  ػػػاًذا عيػػػد جماػػػكر اليةػػػكووف، ك ػػػاع عيػػػدهـ كةػػػد عي

كجػػكب الػػر ط  ػػالكاك كالإػػمور معػػا ، كصػػار ايخوػػر هػػك المػػذهب السػػائد  ػػوف 
ا الجممػػػػػض المصػػػػػدرة  إػػػػػمور المتػػػػػاخروف كالدارسػػػػػوف المةػػػػػدذوف، ةوػػػػػث جعمػػػػػك 

ميعصػػػؿ،  ةػػػدل الصػػػو، التػػػي وجػػػب ر طاػػػا  ػػػالكاك دكف ا  ػػػارة  لػػػ  مػػػذهب 
 .(ٓ(الزجاج

                                                 

 . َّٓ-ّْٗ/ِمعايي الور ف لمزجاج ( ُ(
مػف ِالميتجب  ف   ي العز الامدايي، العرود في  عراب الور ف المجوػد، مخطػكط كرةػض ( ِ(

 الجّز  الذايي. 
 . َُِ  ك عمي ال مك ويي، التكطئض، ص( ّ(
 . ُْٖ-ُْٕمةمد  ف عمي ال رككم،  رح ا ظاار لع د ا ايوك ي ص( ْ(
سػػػػتاذ ع ػػػػاس ةسػػػػف كاليةػػػك الػػػػكافي لأ ٗٗ-ٖٗ/ّجػػػامع الػػػػدركس العر وػػػػض لمغّوويػػػػي ( ٓ(

، كالةاؿ فػي ُُٖ/ِ، كالمةوط في  صكات العر وض كيةكها لمةمد اييطاكي ُِّ/ِ
 . ُُٕ، ُُٔالجممض العر وض، ص
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 كجػب رأل الككفييف في الجممة الحالية المصػدرة بضػمير منفصػؿ : 
مست ػػػػادنا  ػػػػالكاك ،  مػػػػض اجسػػػػموض المصػػػػٌدرة  إػػػػمور ميعصػػػػؿاّ ر ػػػػط الجمالعػػػػرٌ 

ايـ" المذاؿ "كاف مرة كهك ويعع الياس  ةسا ي 
)ُ). 

ف المزيػػي رٍ م الكػػكفووف فػػي هػػذا المكإػػكع ، فوػػاؿ: " ذا ةمػػت: كةػػد  ػػوٌ 
إػػػػر ؾ زوػػػػدنا كهػػػػك ةػػػػائـ ،  جػػػػاز الكسػػػػائي خػػػػركج هػػػػذه الػػػػكاك ك  ػػػػاه العػػػػراّ  ٌج 

هػػػ( كػػاف عمػػ  المػػذهب الػػذم ذهػػب  لوػػل الزجػػاج ُٖٗ، فالكسػػائي (ت(ِ( ػػالكاك"
عػػػراّ، فوػػػد كػػػاف مذه ػػػل فومػػػا  عػػػد ، كعػػػد  ػػػاًذا عيػػػد جماػػػكر ال صػػػرووف،  ٌمػػػا ال

 مكافونا لما  اع عيد هذا الجماكر.
عمكؿك الرإي عمة كجكب ربط الجممة اءسمية بالكاك كالضمير معا : 

اجسػػػموض الةالوػػػض  ػػػالكاك، يةػػػك: جػػػاّيي زوػػػد كهػػػك راكػػػب، الجممػػػض كجػػػكب ر ػػػط 
لككياا " فػي معيػ  المعػرد سػكاّ ،  ذ المعيػ  جػاّ زوػد راك نػا ، فصػدرت  ػالكاك 

ف  دت معي  المعرد" وذا  . (ّ(ينا مف  كؿ ايمر  ككف الةاؿ جممض ، كاع
و ػػدك  ٌف الرإػػي لػػـ ووصػػد  فك الجممػػض ارت طػػت  ػػالكاك ، يٌياػػا كايػػت 
 معيػػ  المعػػرد ؛ يٌف هػػذا التعموػػؿ وخػػالؼ مػػا اتعػػؽ عموػػل اليةكوػػكف ، كهػػك  ٌف 

 ػل ةواسنػا،  الجممض  ذا كايت  تودور اسـ العاعػؿ ، امتيػع ر طاػا  ػالكاك، ل ػ ااا
كالرإػػػي يعسػػػل وسػػػتعمؿ التعسػػػور ايخوػػػر، لوعملػػػؿ  ػػػل امتيػػػاع ر ػػػط المإػػػارع 
المذ ت كالميعي  ػ(ج( فػي يةػك: جػاّيي ز ػد وركػب ، كجػاّيي زوػد ج وركػب ، 

 .(ٓ(كجاّيي زود غور راكب (ْ( تودور : جاّيي زود راك ا

                                                 

 . ُٓ/ُمعايي الور ف، لمعراّ ( ُ(
، كعوػػػكد الز رجػػػد ِٕٔ/ُ، ك ػػػرح الرإػػػي َُْالةػػػركؼ ي ػػػي الةسػػػوف المزيػػػي، ص( ِ(

ِ/ِٕٓ . 
 . ُْ/ِ رح الرإي ( ّ(
 . ّْ/ِ  رح الرإي( ْ(
 . ْٓ/ِ (  رح الرإي ٓ(
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ذا كةػػػػد ةصػػػػد فومػػػػا و ػػػػدك ،  ٌف الجممػػػػض الةالوػػػػض ومتيػػػػع ر طاػػػػا  ػػػػالكاك  
   ات المعرد ،  ك كايت  ميزلتل ، كلكي ودؿ عم   ٌياا لوست كذلؾ ارت طت 

  الكاك.
ػػػا ، فػػػإذا كايػػػت الجممػػػض تػػػرت ط  ك جػػػد فػػػي هػػػذا التعموػػػؿ تعووػػػدنا كغمكإن
 الكاك لتدؿ عم   ٌياا جممػض ، فاػؿ وعيػي هػذا  ٌياػا  ذا لػـ تػرت ط دٌؿ عمػ   ٌياػا 

 لوست جممض؟
ذا كػاف ال موصػكد كػذلؾ فإٌيػل مػف المعػركؼ  ٌف فاذا موتإػ  ةكلػل ، كاع

ػػػا  ٌف  الجممػػػض لػػػـ تةػػػتج  لػػػ  الػػػكاك  ذ ػػػات  ٌياػػػا جممػػػض ، كمػػػف المعػػػركؼ  وإن
اليةكووف متعوكف عمػ   ٌف الجمػؿ التػي لاػا مةػؿا مػف ا عػراب ارت طػت  ػالكاك 
 ك لػػػـ تػػػرت ط ، كالكصػػػعوض كالخ روػػػض، هػػػي جمػػػؿ  اتعػػػاةاـ جموعنػػػا ، كاف كايػػػت 

عرا ل. معي  المعرد كةكمل ك   اع
ػػا  ٌف الجممػػض  ووػػت  معيػػ  المعػػرد ةتػػ   عػػد  كمػػا وعاػػـ مػػف كّمػػل  وإن
ارت اطاا  الكاك ، كهذا  مر ج  ٌد ميل ؛ يٌف كؿ جممػض لاػا مةػؿا مػف ا عػراب 
كجب  ف تكػكف  معيػ  المعػرد كةكمػل ، فتكػكف الػكاك مػف هػذا الكجػل ج ذكرهػا 

 ر.كج عدـ ذكرها ةد ةٌدـ  وئنا  ك  ىخٌ 
ق( فوػػػد عمػػػؿ امتيػػػاع ةػػػذؼ الػػػكاك فػػػي الجممػػػض ّٕٗزكويػػػي (ت ٌمػػػا الو

ٌّ تككف مستايعض ميوطعض عما ة ماا  دكياا  .(ُ(المصدرة  إمور ميعصؿ، لئ
؛  ذ كوػػؼ ومكػػف  ف تصػػور الجممػػض مسػػتايعض  ك رل  ف هػػذا التعموػػؿ كاهو 

 ميوطعض عما ة ماا ، كهي تعكد  ل  صاة اا  إموروف ميعصؿ كمستتر؟
ذ صٌ   ٌياا تككف مسػتايعض عيػد ةػذؼ الػكاك، فػإٌف هػذا ج وميػع مػف  اكاع

ص  زالػض صػ ف ت و  عم  ةالض استئيافاا مع ذكر الكاك، فاذا الةرؼ، لـ ويخ

                                                 

 . ََُالخطوب الوزكويي، ا وإاح في عمـك ال ّغض، ص( ُ(
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اجسػػػػتئياؼ ،  ػػػػػؿ هيػػػػاؾ مػػػػػا خصػػػػػص ميػػػػل لجمػػػػػب هػػػػذا المعيػػػػػ  ، كهػػػػػك كاك 
 اجستئياؼ.

وتعػػػػؽ اليةكوػػػػكف عمػػػػ  كجػػػػكب ر ػػػػط المضػػػػارع المقتػػػػرف بػػػػػ)قد( :  
قىػد الموترف  ود،  ػالكاك كالإػمور معػا، كوكلػل تعػال : ( المإارع ـى تيػٍؤذيكنىًني كى ًلػ

ـٍ   .(ُ((تٍَّعمىميكفى أىنِّي رىسيكؿي المًَّه ًإلىٍيكي
ويوػؿ الصػ اف عمٌػض ذلػؾ ، فوػذكر  ٌيػل "ةوػؿ : يٌف (ةػد(  إػععت  ػػ ال 

 .(ِ( اسـ العاعؿ، لعدـ دخكلاا عمول ، كهذا التكجول  ٌيما ويتج الجكاز"
:  ف (ةد( ج تػدخؿ عمػ  الةػاؿ المعػردة التػي تكػكف اسػـ فاعػؿ فػي  م

ايصؿ، فدخكلاا عم  المإارع   عده عف ال  ل  الذم صػار موواسنػا جمتيػاع 
 ر طل  كاك الةاؿ.

لكف هذه العمض ، كمػا ذكػر الصػ اف، ويػتج عياػا جػكاز الػر ط  ػالكاك ج 
 جك ل.ك 

إػػارع  كجػػكب الػػر ط ك رل  ٌيػػل ج عّةػػض لػػدخكؿ، ةػػد، عمػػ  الععػػؿ الم
ػػا فػػي الععػػؿ   ػػالكاك ؛ يٌيػػل لػػك كػػاف لاػػا صػػمض  ػػذلؾ ، لكجػػب الػػر ط  ػػالكاك  وإن
الماإػػػػي الموتػػػػرف  ػػػػػ(ةد( ج  ف وجػػػػكز فوػػػػل الكجاػػػػاف، كمػػػػا هػػػػك م ػػػػاكر عيػػػػد 
اليةكووف،  ػؿ هػك  كلػ   ػالكجكب ؛ يٌف فوػل  مػرنا  خػر ، جعمػل اليةكوػكف  ةػد 

الػػػزمف الةاإػػػر الموػػػارف لػػػزمف  ةجػػػج الػػػر ط  ػػػالكاك، كهػػػك عػػػدـ دجلتػػػل عمػػػ 
 العامؿ.

فمػػك صػػةت العمٌػػض السػػا وض لكجػػب ر ػػط الععػػؿ الماإػػي الموتػػرف  ػػػ(ةد( 
 ػػالكاك، لػػدخكؿ (ةػػد( عموػػل ، كلدجلتػػل عمػػ  المإػػي، المخػػالعوف يصػػؿ الةػػاؿ 
المعردة (اسـ العاعؿ( كجاز ذلؾ في الععؿ المإارع الموترف  ػ(ةد( ييػل ، كاف 

 ، كافول في دجلتل عم  الزمف الةالي.خكؿ ةد عمواا لد خالؼ الةاؿ المعردة
                                                 

 . ٓسكرة الصؼ، مف ا وض ( ُ(
 . ُٖٗ/ِةا وض الص اف ( ِ(



43 

 

مػػػا عػػػدا ةػػػاجت الميػػػع كالكجػػػكب ، ةػػػاجت جػػػكاز جػػػكاز الػػػكجىيف : 
الكجاوف ،  ٌج  يي سػاعود الكىػركة  لػ  المإػارع الميعػي  ػػ(ج(  كالميعػي  ػػ(ما( ، 
لمسػػػػ ب الػػػػذم يكهػػػػت  ػػػػل فػػػػي  ػػػػدّ هػػػػذا المكإػػػػكع ، كسػػػػاجعؿ ةػػػػاجت جػػػػكاز 

 يةكووف فول في المكاإوع ا توض:الكجاوف، كعمؿ ال
اتعػػػؽ جماػػكر اليةػػكووف عمػػػ  جػػكاز ر ػػط الجممػػػض الجممػػة اءسػػمية : 

اجسػػػموض  ػػػالكاك، كةػػػد عمكػػػؿ الوزكويػػػي هػػػذا الجػػػكاز، فػػػذكر  ٌف الجممػػػض اجسػػػموض 
ارت طت  الكاك، لدجلتاا عم  الذ ات،  م: لعدـ  فادتاا التجدد كالةدكث ، كلػـ 

ك رل عػػدـ صػػةض هػػذا  (ُ(ض عمػػ  مواريػػض زمػػف عامماػػاتػػرت ط  ػػالكاك لككياػػا دالػػ
 التعموؿ يمروف:

ايكؿ:  كجب اليةكوكف الر ط  الكاك في مذؿ: اة ؿ زود كهك وإػةؾ، 
ض كجمػػس زوػػد كعمػػرك وػػتكمـ ،  ك سػػافر كالمطػػر واطػػؿ، كالوزكويػػي  كإػػ  عمٌػػ

ر ػػط اجسػػموض  ػػالكاك، يٌياػػا تعوػػد الذ ػػات،  م: يٌياػػا لوسػػت صػػعض ميتومػػض لكػػف 
اليةكووف  يعسػاـ مجمعػكف، كمػا هػك معػركؼ ، عمػ   ٌف الجممػض اجسػموض تعوػد 
ا، فإٌياػػا تعوػػد التجػػدد  ّن مإػػارعن الذ ػػات  ذا كػػاف خ رهػػا معػػردنا ،  مػػا  ذا كػػاف فعػػ
ػا ، كهػذه الوإػوض مػف  ػدواوات عمػـ  كالةدكث كالجممض الععموض المإػارعوض تمامن

 .(ّ(ض فعموض كلوست اسموضعيد الككفووف جمم ، ةت   ٌياا تعدٌ (ِ(المعايي
فالجمػػؿ اجسػػػموض المػػذككرة  يعنػػػا كػػاف وجػػػب ميػػع ر طاػػػا كر ػػط  مذالاػػػا 
 ػػالكاك،  فادتاػػا التجػػدد كالةػػدكث، لكػػف المعمػػكـ عياػػا  ٌياػػا عكػػس ذلػػؾ ،  م: 
 ٌف هذه الجمؿ كمػا  ػا ااا كجػب فواػا الػر ط ةسػب الكاةػع كتصػرو  الوزكويػي 

                                                 

 . ََُ-ٗٗا وإاح، غور مةوؽ، ص( ُ(
 . ٕٔجكاهر ال ّغض، ص( ِ(
-ِْ، كفػػي اليةػػك العر ػػي ةكاعػػد كتط وػػؽ، صٖٔفػػي اليةػػك العر ػػي يوػػد كتكجوػػل، ص( ّ(

ْْ . 
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عموػػػؿ ، فاػػػذا تيػػػاةض صػػػرو  ، كهػػػك كاليةػػػكووف، ككجػػػب فواػػػا الميػػػع ةسػػػب الت
 دلوؿ عم   ٌف كاك الةاؿ، ج عّةض لاا  ايصكؿ التي ذكركها.

الذػػايي: ذكػػر الوزكويػػي تعمومػػل المػػذككر اسػػتيادنا  لػػ   ٌف الةػػاؿ و ػػترط 
فواا اجيتواؿ، كالجممض لوست كذلؾ لذ اتاا ، فخرجت عف هذا ال رط فارت طت 

  الكاك.
كا ػػػػػػػف  (ُ(ليةػػػػػػػكووف كالجرجػػػػػػػاييكصػػػػػػػعض اجيتوػػػػػػػاؿ، مػػػػػػػع  ف  عػػػػػػػض ا

صػػٌرح  جعماػا مػػف  صػػكؿ الةػاؿ  ك  ػػركطل ، فوػد كجػػدت كذوػػروف  (ِ(عصػعكر
ّن ذكر  ف الةاؿ وككف عم  إر وف  مياـ لـ وع ؤكا  اذا ايصؿ ، فالم رد، مذ
، ميتومػػض كجزمػػض ( م: ذا تػػض، غوػػر ميتومػػض( كذكػػر  ٌف مػػف الػػّـز ةكلػػل تعػػال : 

ػػا أى ( اًقبىتىىيمى اًلػػدىٍيًف ًفيىىػػافىكىػػافى عى ػػا ًفػػي النَّػػاًر قى  (ْ(فػػالخمكد معيػػاه ال وػػاّ (ّ((نَّىيمى
 .(ٓ(ككذلؾ ةسماا   ك عمي اليةكم

فاكذر اليةػكووف لػـ و ػترطكا فػي الةػاؿ  ف تكػكف ميتومػض  ػؿ ذكػركا  ٌف 
كما ذكركا  ٌف الةاؿ (غور المؤكدة(  (ٔ(صعض اجيتواؿ فواا غال ض كلوست جزمض

تكػػكف ذا تػػض فػػي  إػػع ةػػاجت: ايكلػػ : الجامػػدة غوػػر المؤكلػػض  م ػػتؽ، يةػػك: 
ًمػؽى  هذا مالػؾ ذه نػا ، كالذايوػض: الدالػض عمػ  تجػدد صػاة اا ، كوكلػل تعػال : (كخي

                                                 

 . ِٖٔ/ُالموتصد في  رح ا وإاح ( ُ(
 .ّّٖ/ُ رح الجمؿ ج ف عصعكر ( ِ(
 . ُٕمف ا وض  ،سكرة الة ر( ّ(
 . َِٔ/ّالموتإب ( ْ(
، لع ػػد ، ك ػػرح  غوػػض الطالػػب فػػي جموػػؿ المطالػػبِٖٔ/ُالموتصػػد فػػي  ػػرح ا وإػػاح ( ٓ(

 . ٕٓالةافظ ع د الةؽ الةجاجي، ص
 . ِٔٔ/ُك رح ا ف عووؿ  ْٓٔ-ْْٔ/ِ، كالمغيي ٕٕ/ِ كإ  المسالؾ ( ٔ(
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ػػعوعنا( اا  طػػكؿ مػػف رجمواػػا، كيةػػك وكيةػػك: خمػػؽ ا الزرافػػض وػػد (ُ(ا يسػػافي إى
 ةكؿ ال اعر:

ّي  لي تي ما عمامى كايٌ    العظاـً   ل س طى  فجاّتٍ          وف الرجاؿ لكا
ػػػا  الًوٍسػػػًط(  كةكلػػػل  (ِ(كالذالذػػض: فػػػي مكاإػػػع ج إػػا ط لاػػػا، كوكلػػػل تعػػال : (ةاًئمن

ػػ ن تعػال : ( ـي اٍلًكتىػػابى ميفىصَّ ؿى ًإلىػػٍيكي ـٍ كةكلػػل تعػػال : ( (ّ((أىنىػػزى ػػكي قيٍمنىػػا اٍوًبطيػػكٍا بىٍعضي كى
 .(ْ((عىديك  ًلبىٍعضو 

 (ٓ(فاذه  عض ايمذمض مف ايةكاؿ الذا تػض التػي است ػاد  اػا اليةكوػكف
كردت فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ كال ػػػعر العصػػػو  ، ةتػػػ  صػػػرح المخزكمػػػي  ايػػػل "ج 

كذلػػؾ لكذػػرة كركدهػػا جامػػدة  (ٔ(و ػػترط فػػي الةػػاؿ  ف تكػػكف م ػػتوض كج ميتومػػض"
ػػػؿ  لوػػػل  عػػػض الدارسػػػوف المةػػػد ذوف ةوػػػث جعػػػؿ عػػػدـ كجزمػػػض ، كهػػػذا مػػػا تكصك

 .(ٕ(ا تراط اجيتواؿ في الةاؿ مف يتائج  ةذل
فػػػإذا كػػػاف ج و ػػػترط فػػػي الةػػػاؿ اجيتوػػػاؿ، فاٌيػػػل ج مجػػػاؿ  عػػػد ذلػػػؾ ، 
جتخاذ الذ ات في الجممػض اجسػموض عمػض جةتراياػا  ػالكاك ؛  ذ تكػكف ةويئػذ غوػر 

 خارجض عف  صؿ الةاؿ.
ػػػدة هػػػذا عػػػف الةػػػاؿ التػػػي سػػػمكها الم وليػػػض ،  ٌمػػػا ال جممػػػض الةالوػػػض المؤكل
ٍيػػبى لمإػػمكف الجممػػض، كوكلػػل تعػػال  فػػي  كؿ سػػكرة ال وػػرة: ( ذىًلػػؾى اٍلًكتىػػابي ءى رى

                                                 

 . ِٖسكرة اليساّ ، مف ا وض ( ُ(
 . ُٖسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ِ(
 . ُُْسكرة اييعاـ، مف ا وض ( ّ(
 . ّٔسكرة ال ورة، مف ا وض ( ْ(
 .ٗ/ّرح اج مكيي ، ك ُْٔ/ُال ةر المةوط  (ٓ(
 . ُُُفي اليةك العر ي، ةكاعد كتط وؽ، ص( ٔ(
 . َْٔالةاؿ في الجممض العر وض، ص( ٕ(
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كصػعض الذ ػات كمػا  (ُ(( فوكػاد وجمػع اليةكوػكف عمػ   ٌياػا ج تػاتي  ج ذا تػضًفيػهً 
ض لر طاا  الكاك ، فاوف تذهب هذه العمض مر، ةد اتحًخذت في الجممض اجسموض عمٌ 

كرتى  ف اليةػػػكووف ةػػػد  جمعػػػكا عمػػػ   ٌف الةػػػاؿ المؤكػػػدة ومتيػػػع ر طاػػػا ، لػػػك تػػػذ
  الكاك؟

 عػػد  ف  جػػاز ا ػػف وعػػوش الػػر ط  ػػالكاك فػػي الجممػػض الجممػػة الفعميػػة : 
الععموػػض المصػػدرة،  ػػػ(ج(   ك (مػػا(   ك (ةػػد(  عمٌػػؿ ذلػػؾ  اٌيػػل جػػاز دخػػكؿ الػػكاك 

ّن  فا ػػ ات الجممػػض اجسػػموض الجػػائزة  عمواػػا كتركاػػا يٌياػػا تصػػدرت  مػػا لػػوس فعػػ
، كهػػذا التعموػػؿ ج (ّ(كمذػػؿ هػػذا ةػػاؿ ركػػف الػػدوف ايسػػتر اذم (ِ(اجةتػػراف  ػػالكاك

 ويعككؿ عمول، ًلما واتي:
 ذا فٌسػر جػػكاز ر ػػط الععػػؿ  ػالكاك لم ػػا اتل الجممػػض اجسػػموض ف مػػاذا -ُ

عسػاا تةتػاج تي  كل الجممػض اجسػموض لتعسػور جػكاز ر طاػا  ػالكاك؟ يٌف اجسػموض ي
  ل  تعموؿ.
وصٌ  تعموؿ الر ط  الكاك في ايفعاؿ التي ذكرها ، لػك  ٌف اجسػموض -ِ

جاز فواا الكجااف في كؿ ةاجتاا ، لكف مف المعمكـ  ٌف مياا ما وجب ر طاا 
 الكاك، كمياا ما ومتيع فواا ذلؾ، فموس ايمر مكةدنا فػي اجسػموض لوػركف  لواػا 

 في التعموؿ.
، كػايدكات :    كل الععؿ-ّ ّن  اجسموض لككيل ميصدكرنا  ما هك لوس فعػ

(ج( ك(مػػا(  ك(ةػػد( ،  ٌج  ٌف هػػذه العمٌػػض فػػي الم ػػا اض، كمػػا  جػػدها ، فػػي غاوػػض 
الغمػػكض، فايداتػػاف : (ج( ك(مػػا(  غوػػر مختصػػتوف  الػػدخكؿ عمػػ  ايسػػماّ ، 

ػا ، كمػا  ٌف الةػرؼ (ةػد(  مخػتص  الػدخكؿ ع مػ   ؿ تدخّف عمػ  الععػؿ  وإن

                                                 

 .  ّْ، كالمص اح في عمـ المعايي، صَُّ/ْ، كالموتإب ِٖٓ-ِٔٓ/ُالكتاب ( ُ(
 . ٖٔ-ٕٔ/ِ رح المعصؿ ( ِ(
 . َْٗال سوط في  رح الكافوض، ص( ّ(
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الجممػػض الععموػػض دكف اجسػػموض ةتػػ  اتخػػذ كسػػومض لتمووػػز الععػػؿ مػػف اجسػػـ فاػػك 
 وزود مف فعموض الععؿ  ك ودؿ عمول ، كو عده عف ال  ل  اجسموض.

اتخذ ا ف وعوش مف دخكؿ  (ةد( عم  الععؿ عمض لجكاز الكجاوف، -ْ
ف  ٌج  ٌف هػػذه العمػػض تيط ػػؽ عمػػ  الععػػؿ الماإػػي دكف المإػػارع الػػذم  ف اةتػػر 

  ػ(ةد( كجب ر طل  الكاك  اتعاؽ اليةكووف.
كمػا كذػر الػذوف ميعػكا ر ػط المضارع المنفي بػ)ء( كالمنفػي بػػ)ما(  : 

ا مػػالمإػػارع الميعػػي  ػػػ(ج(  ك(مػػا(   ػػالكاك، فوػػد كذػػر كػػذلؾ الػػذوف  جػػازكا ر طا
  اا مف اليةكووف.

 (ّ(ك  ػػػػػك عمػػػػػي اليةػػػػػكم (ِ(ك  ػػػػػك جععػػػػػر اليةػػػػػاس (ُ( عػػػػػرب ايخعػػػػػش
نىػًذيرنا كىءى المإارع الميعي  ػ(ج(  في ةكلل تعػال : ( ؽِّ بىًشػيرنا كى ٍمنىاؾى ًباٍلحى ًإنَّا أىٍرسى

ًحيـً  اًب اٍلجى ،  ٌج  ٌياـ صٌرةكا  اٌياـ  عر كه كػذلؾ لعطعػل تيٍسأىؿي عىٍف أىٍصحى ( ةاجن
عم  الةاؿ المعرد ة مل  ، فاػـ  اػذا عػٌدكا كاك (كج تسػاؿ( كاك عطػؼ ، ج كاك 
ةػػػاؿ. كممػػػف صػػػرح  جػػػكاز دخػػػكؿ كاك الةػػػاؿ عمػػػ  المإػػػارع الميعػػػي  ػػػػ(ج(  
صػػاةب كتػػاب  عػػراب الوػػر ف الميسػػكب  لػػ  الزجػػاج ،  ذ ووػػكؿ: "هػػذا  ػػاب مػػا 
جػاّ فػي التيزوػؿ مػف كاك الةػاؿ ، تػدخؿ عمػ  الجممػض مػف الععػؿ كالعاعػؿ، فػي 

ػػػٍرثى مكاإػػػع مػػػف ذلػػػؾ، ةكلػػػل ( كىءى كةكلػػػل .. ( (ْ((تيًثيػػػري األىٍرضى كىءى تىٍسػػػًقي اٍلحى
ًحػػػيـً  اًب اٍلجى ػػػٍف أىٍصػػػحى فىاٍسػػػتىًقيمىا كىءى ... كمػػػف ذلػػػؾ ةكلػػػل تعػػػال : ((ٓ((تيٍسػػػأىؿي عى

لىيىٍصػػًرمينَّىىا ميٍصػػًبًحيفى كىء فػػومف خعٌػػؼ اليػػكف... كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل: ( (ٔ((تىتًَّبعىػػآفِّ 

                                                 

 . ُْٔ/ُمعايي الور ف ( ُ(
 . َِٗ/ُ عراب الور ف ( ِ(
 . ُٖٔ/ِالةًجض ( ّ(
 . ُٕسكرة ال ورة، مف ا وض ( ْ(
 . ُُِ-َُِ/ُ، ال واف في غروب  عراب الور ف ُُٗسكرة ال ورة، ا وض ( ٓ(
 . ٖٗسكرة وكيس، مف ا وض ( ٔ(
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الميعػي  . كمػف اليةػكووف ا خػروف الػذوف  جػازكا ر ػط المإػارع(ِ("(ُ((يىٍسػتىٍثنيكفى 
 ػػػػػ(ج(، ككػػػػذلؾ الميعػػػػي  ػػػػػ(ما( ،  ػػػػالكاك دكف الةكػػػػـ   ػػػػذكذه ، كدكف تاكوػػػػؿ : 

 (ٕ(كا ػػػػػف الةاجػػػػػب (ٔ(كا ػػػػػف وعػػػػػوش (ٓ(كالسػػػػػٌكاكي (ْ(كالزمخ ػػػػػرم (ّ(الجرجػػػػػايي
كركػػػف الػػػدوف  (َُ(كفمػػػؾ العػػػّ الت روػػػزم (ٗ(كا ػػػف اليػػػاظـ (ٖ(كالعاإػػػؿ ايسػػػعرايي

 . (ُٓ(كغورهـ (ُْ(كا ف كماؿ  ا ا (ُّ(كالمرادم (ُِ(كالوزكويي (ُُ(ايستراذم
 عمة جكاز الكجىيف في المضارع المنفي بػ)ء(  ك)ما( :

ذكػػػر السػػػخاكل،  ٌف المإػػػارع الميعػػػي  ػػػػ(ج(   ك (مػػػا( اةتػػػاج  لػػػ  -ُ
 (.ُٔالكاك زوادة في تككوده(

                                                 

 . ُٖ، كا وض ُٕسكرة الومـ، مف ا وض ( ُ(
 . ِْٖ-ِِٖ/ّ عراب الور ف الميسكب  ل  الزجاج ( ِ(
 . َِٗ-َِٕدجئؿ ا عجاز، ص( ّ(
 . َٕٓ، كالمعإؿ في  رح المعصؿ صٓٔ/ِ رح المعصؿ، ج ف وعوش ( ْ(
،  تةووؽ  كـر  (ٓ(  . َْٗمعتاح العمـك
 . ٖٔ-ٕٔ/ِ رح المعصؿ ج ف وعوش ( ٔ(
، ك ػرح الرإػي عمػ  ُِِك ػرح الكافوػض، ص ُُّ/ْايمالي اليةكوض ج ػف الةاجػب ( ٕ(

 . ْْ/ِالكافوض 
 . ّٗٓ-ّٖٓكل اب ا عراب، ص ُْْاتةض ا عراب، صف( ٖ(
 . ُّْ رح  لعوض ا ف مالؾ ج ف الياظـ، ص( ٗ(
 . َُُ رح الكافوض، ص( َُ(
 . ْٖٗال سوط في  رح الكافوض، ص( ُُ(
 . ٕٗا وإاح، ص( ُِ(
 . ُِٗالجي  الدايي، ص( ُّ(
 . ُّٗ سرار اليةك، ص( ُْ(
 . ُْٖ-ُْٕ، ك رح ا ظاار، صّٕالعكائد الإوائوض، ص( ُٓ(
 . َٖٕالمعإؿ في  رح المعصؿ، ص( ُٔ(
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كالمعػػػركؼ  ٌف الػػػكاك لوسػػػت مػػػف ةػػػركؼ التككوػػػد "فػػػّ وصػػػ   ف ووػػػاؿ 
 (ُلمعاطؼ  ٌيل مؤكلد".(

 ف عمٌػػػؿ العاإػػػؿ ايسػػػعراوويي ةػػػذؼ الػػػكاك، لكػػػكف المإػػػارع  عػػػد -ِ
الميعي  ميزلض اسـ العاعؿ المةعكض  ػ(غور( ذكر  ٌف  ذ اتاا ،  ٌيمػا كػاف "يٌف 
، ج، ليعػػي اجسػػتو اؿ، كاجسػػتو اؿ ج وعسػػد الةػػاؿ ، فػػادخمكا الػػكاك لػػر ط الةػػاؿ 

لميعي  ػ(ج( يٌف  ( وعيي:  ٌيل ج مايع مف دخكؿ الكاك عم  المإارع اِ ذواا"(
يٌف  (ج(  مػػع المإػػارع تعوػػد الػػزمف الةاإػػر ك ٌف الػػكاك كاك الةػػاؿ فػػّ تكػػكف 

 هذه الكاك الةالوض ةد دخمت عم  ماج وّئـ معياها  .
ـى لػػػـ تػػػدخؿ الػػػكاك عمػػػ    فػػػإذا كػػػاف ايمػػػر كمػػػا زعػػػـ ايسػػػعراوويي ، فًمػػػ

ا داؿا عم  الزمف الةالي؟.  المإارع المذ ت ، فاك  وإن
ض التػػػػي  ػػػػاعت ، هػػػػي  ٌف المإػػػػارع الميعػػػػي،  ػػػػػ(ج( كالميعػػػػي العمٌػػػػ-ّ

 ػػػ(ما(  جػػاز ارت اطامػػا  ػػالكاك ، اسػػتيادنا  لػػ   ٌيامػػا لػػـ وػػردا عمػػ   صػػؿ الةػػاؿ 
( كةػػد  كإػػ  ّالػػذم هػػك ا ذ ػػات. كممػػف صػػرح  ػػذكر هػػذه العمٌػػض ا ػػف اليػػاظـ(

يػػػػع الوزكويػػػػي هػػػػذه المسػػػػالض، فػػػػذكر  ٌف المإػػػػارع الميعػػػػي  ػػػػػ(ج(   ك( مػػػػا(  امت
ارت اطػػل  ػػالكاك، لدجلتػػل عمػػ  مواريػػض زمػػف عاممػػل ؛  ذ  اػػذا الكجػػل كػػاف عمػػ  
 صػػؿ الةػػاؿ ، كاةتػػاج  لػػػ  الػػكاك مػػف جاػػض خركجػػػل عػػف هػػذا ايصػػؿ لككيػػػل 

(. كهذا ما  كػده ا ػف كمػاؿ  ا ػا، فوػد ةػاؿ: " ف الجممػض  ف كايػت عمػ  ْميعوا(
لمإػارع الميعػي ( كهػك كآاصؿ الةاؿ دكف طروواا وجكز فول الكاك كعػدماا"(

                                                 

 . ُُُ/ِي  رح المغي  لم ميٌ ( ُ(
 . ُْْفاتةض ا عراب، ص( ِ(
 . ّْالمص اح في عمـ المعايي كال واف، ص( ّ(
 . َِِ-َُِ، كالتمخوص صٕٗا وإاح في عمـك ال ّغض، ص( ْ(
 . ّٗ سرار اليةك، ص( ٓ(
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الميعػػػي  ػػػػ(ج(، ك(مػػػا( ،  ذ كرد عمػػػ  اصػػػؿ الةػػػاؿ، كهػػػك دجلتػػػل عمػػػ  الػػػزمف 
 الةالي كلـ ورد عم  طروواا ، كهك ا ذ ات.

وصػػرح اليةكوػػػكف أصػػحي  أف اإلثبػػات دكف النفػػي أصػػؿ فػػي الحػػاؿ  : 
 كذرة كةكع الةاؿ المعردة التي هػي  صػؿ الةػاؿ، ميعوػض  ػػ(غور( ك ةواينػا  ػػ(ج( 

ٍيػػػرى الكػػػروـ ، كوكلػػػل تعػػػال : (فػػػي الوػػػر ف  ػػػكرىويفَّ ميٍحًصػػػًنيفى مى ػػػكويفَّ أيجي ًإذىا آتىٍيتيمي
ٍيػػرى بىػػاغو كةكلػػل تعػػال : ( (ُ((ميسىػػاًفًحيفى كىءى ميتًَّقػػًذم أىٍقػػدىافو  ػػًف اٍضػػطيرَّ مى  (ِ((فىمى

ٍيػػرى بىًعيػػدو كةكلػػل تعػػال : ( . كفػػي الةػػدوث الي ػػكم: "ذػػـ صػػم  غوػػر (ّ((فىمىكىػػثى مى
 .(ْ(ساه"

ي ر الدكتكر يااد المكسػ  موػاجن  عيػكاف: (تةووػؽ فػي الةػاؿ هػؿ كةد 
ذػػػـ جعمػػػل كتا ػػػا  عيػػػكاف (ةا ػػػوض عمػػػ  اجست ػػػراؽ  (ٓ(توػػػع فػػػي العر وػػػض يعوػػػا؟(

المعاصػػر(  كػػػد فوػػل اسػػػتيادا  لػػ   ةػػػكاؿ اليةػػػاة ، ك ػػكاهد كذوػػػرة جػػاّ  اػػػا مػػػف 
مةػؿ فصو  الكّـ،  ٌف مجيّ الةاؿ ميعوػض، معػردة كايػت  ـ جممػض ، لػـ تكػف 

ٌياا  الغض ةٌد الوواس، كاستيتج مف  ةذل  ٌف اليعي فػي  (ٔ( يكار مف اليةكووف كاع
فػػػػي الجممػػػػض الةالوػػػػض  صػػػػوؿ كاصػػػػالض ا ذ ػػػػات ةتػػػػ  ذكػػػػر  ٌف ا ذ ػػػػات و ػػػػدك 
مسػػػتاجيا فػػػي ةػػػاجت ، كج وستسػػػاغ  ٌج  ػػػاليعي، كوكػػػكف هػػػك الكجػػػل المػػػاخكذ 

 .(ٕ( ل

                                                 

 . ٓسكرة المائدة، مف ا وض ( ُ(
 . ُّٕسكرة ال ورة، مف ا وض ( ِ(
 . ِِؿ، مف ا وض يمسكرة ال( ّ(
 . ُِٓ عراب الةدوث الي كم، لمعك رم، ص( ْ(
-ّٗـ، صُٕٗٗهػػػُّٗٗمجمػػض المسػػاف العر ػػي، المجمػػد السػػا ع ع ػػر، الجػػّز ايكؿ ( ٓ(

ُٕ . 
 . ُّةا وض عم  اجست راؽ المعاصر، ص( ٔ(
 . ٕٓ، ّْالمصدر يعسل، ص( ٕ(
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ػػػػػا اةػػػػػد اليتػػػػػائج التػػػػػي تكصػػػػػؿ  لواػػػػػ ا  ةػػػػػد ال ػػػػػاةذوف كةػػػػػد كػػػػػاف هػػػػػذا  وإن
 .(ُ(المةدذوف

فػػإذا ذ ػػت جػػكاز اليعػػي ك صػػالتل فػػي الجممػػض الةالوػػض ، فاػػؿ وصػػ   عػػد 
 ذلؾ  ف وتخذ عدـ  ذ اتاا عٌمض لر طاا  الكاك؟.

ييسػػػػػب  لػػػػػ  ا ػػػػػف خػػػػػركؼ الفعػػػػػؿ الػػػػػداؿ عمػػػػػى الػػػػػزمف الماضػػػػػي :  
لػػ  عمػػـ الػػدوف اييدلسػػئَُ(ت  ٌيامػػا  كج ػػا ر ػػط المإػػارع الميعػػي  (ِ(هػػػ( كاع

 ػ(لـ( ،  كج ػا ر طػل  ػالكاك عيػد كةكعػل ةػاج ، سػكاّ كػاف فوػل إػمورنا عائػد  ـ 
لـ وكف، كريٌد عمواما ةكلاما ،  اٌيل مخالؼ لمسماع ككّـ العرب
)ّ). 

كةػػد يوػػؿ الرإػػي تعموػػؿ اييدلسػػي  ٌف المإػػارع الميعػػي  ػػػ(لـ( ، كجػػب 
لػػزمف الماإػػي ، فكمػػا دخمػػت (ةػػد( عمػػ  الماإػػي ر طػػل  ػػالكاك لدجلتػػل عمػػ  ا

لتورو ل مف الةاؿ ، دخمت الكاك عم  الميعي  ػ(لـ( ، لمغرض يعسل ، ف ػاياما 
 .(ْ(كاةد

 ٌج  ٌف الم ػػاكر عيػػد اليةػػكووف  ٌياػػـ اتخػػذكا مػػف هػػذه الدجلػػض عمػػض لجػػكاز 
ذكػػر  ا( ، فوػػدالػػكجاوف ، ج لكجػػكب الػػر ط  ػػالكاك ،  ٌمػػا المإػػارع الميعػػي  ػػػ(لمٌ 

 .(ٓ(  ك ةواف اييدلسي  ٌيل لـ وسمع  ٌج  الكاك
كالػػر م السػػائد عيػػد اليةػػكووف  ٌف المإػػارع الميعػػي  ػػػ(لـ(   ك (لٌمػػا(  وجػػكز 
فوػػل الكجاػػاف ، لدجلػػض المإػػارع  امػػا عمػػ   مػػر ةػػد ةصػػؿ، فوكػػكف  امػػا ةػػد 

    ل الععؿ الماإي الجائز اجةتراف  الكاك عيدهـ  ا جماع.

                                                 

 . جامعوض رسالض ،. لعاخر ها ـ الواسرمَْٔالةاؿ في الجممض العر وض، ص( ُ(
 كهك غور   ي ةواف اييدلسي، كةد مرت ترجمتل.( ِ(
اليعسػػايي       ، كهمػػع الاكامػػع  توػػدوـُِٓ، كمػػياج السػػالؾ، صْْ/ِ ػػرح الرإػػي ( ّ(

ِ/ِْٔ . 
 . ْْ/ِ رح الرإي ( ْ(
 . ُِٔمياج السالؾ، ص( ٓ(
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ذكػػر ىيف فػػي الفعػػؿ الػػداؿ عمػػى الػػزمف الماضػػي : عمػػة جػػكاز الػػكج
الوزكويػػي  ٌف الماإػػي ارتػػ ط  ػػالكاك لعػػدـ دجلتػػل عمػػ  الػػزمف الةاإػػر الموػػارف 
لػػزمف عاممػػل ، كلػػـ وػػرت ط لككيػػل داج عمػػ  التجػػدد كالةػػدكث ، فاػػك  ػػايكؿ لػػـ 

 .(ُ(وكف عم   صؿ الةاؿ كةد كاف عمول في الذايي
اػػا لتعػػٌكض عػػف ايصػػؿ الػػذم افتوػػده وعاػػـ مػػف هػػذا،  ٌف الػػكاك ويػػؤت   

الععػػؿ الػػداؿ عمػػ  الػػزمف الماإػػي ، كهػػك الدجلػػض عمػػ  الػػزمف الةاإػػر.  م: 
 وؤت   اا لتوروب الععؿ الماإي مف المإارع.

ا ، لكػػاف وي غػػي  ف ج تػػػدخؿ الػػكاك عمػػػ   لػػك كػػاف هػػػذا ايمػػر صػػػةوةن
ف لغػػرض الماإػػي الموتػػرف  ػػػ(ةد( كذلػػؾ اسػػتيادنا  لػػ  عػػدـ جػػكاز اجتمػػاع  داتػػو

كاةد ؛  ذ اليةكوػكف متعوػكف عمػ   ٌيػل وػؤت   ػػ(ةد( فػي الععػؿ الماإػي لتورو ػل 
ػػا  ف تػػدخؿ عمػػ  الماإػػي المجػػرد مػػف  (ِ(مػػف زمػػاف الػػتكمـ ككػػاف وي غػػي  وإن

(ةد( لتعٌكض عيػل دكف الموتػرف  ػل ؛ يٌف الماإػي فػي الةالػض ايكلػ  مةتػاج 
ةتػاج  لواػا ، لكجػكد الةػرؼ،  ل  الكاك، في ةوف  ٌيل في الةالض الذايوض غوػر م

(ةد( المعػكلض عياػا ، لكػف يجػد  ٌيػل ةػد ةصػؿ العكػس مػف ذلػؾ ، فػاليةكوكف 
. (ّ(وؤكدكف  ٌف ارت اط الماإي الموترف  ػ(ةد(  الكاك  كذر مف غور الموترف  ل

هذا مف جاض كمف جاض  خرل ، فود كذػر كةػكع الماإػي ةػاجن  غوػر ةػد كالػكاك 
 (ْ(في الور ف الكروـ ، كفي كّـ العرب، كهذا ما صرح  ل   ك ةواف اييدلسي

                                                 

 . ٗٗا وإاح، ص( ُ(
، كمختصػػػر التعتػػػازايي عمػػػ  ْْ/ِ،  ػػػرح الرإػػػي ٔٔ/ِ ػػػرح المعصػػػؿ ج ػػػف وعػػػوش ( ِ(

 . ٖٗكال اجض المرإوض  رح متف ايلعوض لمسوكطي، ص ُِْ/ّتمخوص المعتاح 
     ، كمػػياج السػػالؾ، ُّٓ، ك ػػرح  لعوػػض ا ػػف مالػػؾ ج ػػف اليػػاظـ، صْٔ/ِ ػػرح الرإػػي ( ّ(

 . ُِٔ-ُِٓص
 . ُِٔمياج السالؾ، ص( ْ(
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لذلؾ لـ و ترط ايخعش كالككفوكف  استذياّ العٌراّ اةتراف الماإي  ػػ(ةد(  عيػد 
 .(ُ(كةكعل ةاجن 

ّن  كةػػد مػػر  ٌف التعتػػازايي  جػػاز كةػػكع الةػػاؿ ماإػػونا كمإػػارعنا كمسػػتو 
ػا كمػا  (ّ( لػ   ػوخل الكػافوجي (ِ(مطمونا ، كةد يسب السوكطي هػذا الجػكاز  وإن

 .(ْ( ٌيل كاف  ةد اليتائج التي تكٌصؿ  لواا  عض الدارسوف المةدذوف
فعي هذه الةالض ت طؿ فكرة  ٌف الكاك دخمت عمػ  الماإػي لتورو ػل مػف 

 كع الةاؿ ماإونا كمإارعنا عم  ةدٍّ سكاّ.الزمف الةالي ، لصةض كة
لوػػد ت ػػوف فػػي مكإػػكع ةػػاجت الػػر ط  ػػكاك الةػػاؿ ،  ٌيػػل تكػػاد ج تكجػػد 
صوغض كاةدة اتعػؽ اليةكوػكف عمػ  ةكماػا مػف ةوػث امتيػاع ر طاػا  ػالكاك " ك 
ػػا فػػي تعموػػؿ هػػذه الةػػاجت الػػذّث ، ك مػػػ،  كجك ػػل  ك جػػكازه ، كلػػـ وتعوػػكا  وإن

الميعػػي  ػػػ(ج( كالميعػػي  ػػػ(ما(  لػػ  درجػػض  ٌياػػـ ايوسػػمكا اخػػتّفاـ فػػي المإػػارع 
ا  ػػالكاك، كمػػياـ مػػف مػػ  ػػاياما عمػػ  ةسػػموف متعػػادلوف ، فمػػياـ مػػف ميػػع ر طا

 جػػاز ، كلكػػٌؿ فروػػؽ عمٌػػض فومػػا ذهػػب  لوػػل ، فػػّ اتعػػاؽ هيػػاؾ كج  ػػ ال ج فػػي 
 ايةكاـ كج في التعموّت 

الكاك، تيعػدح م ػكمض في إّك هذه الةوووػض ظاػر لػي  ٌف ةػاجت الػر ط  ػ
 رئوسض مف م اكؿ الوكؿ  كاك الةاؿ، تةتاج  ل  ةٌؿ.
الةالػػػض الذالذػػػض التػػػي كاجااػػػا كاك الحػػػاؿ كصػػػاحب الجممػػػة الحاليػػػة : 

اليةكوػكف فػي كاك الةػاؿ ، هػي كجػكد جمػؿ ةالوػض مرت طػض  ػالكاك، ج صػػاةب 
 لاا. 

                                                 

 . ْٓ/ِ، ك رح الرإي ٕٔ/ِ رح المعصؿ ج ف وعوش ( ُ(
 . ٖٗال اجض المرإوض  رح متف ايلعوض لمسوكطي، ص( ِ(
هػ( لػل مصػيعات كذوػرة فػي المغػض ٕٖٗي الدوف   ك ع د ا الكافوجي (توهك مةمد مة( ّ(

 . ُُٖ-ُُٕ/ُكاليةك كالتصروؼ.  غوض الكعاة 
 . َْٔالةاؿ في الجممض العر وض، ص( ْ(
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 عمؿ لمصػػعض عيػركؼ الةػاؿ لغكًوػػا  اٌيػل الكةػػت الػذم  يػػت فوػل ، ك ٌيػػل وسػت
كهػػػذا مػػػا وتعػػػػؽ  (ُ(التػػػي عمواػػػا المكصػػػكؼ، فاػػػي ةالػػػض ل ػػػيّ سػػػروع الػػػزكاؿ

ا ، فوػػد عػػػٌرؼ ا ػػػف السػػػراج الةػػاؿ  اياػػػا "هػػػي هوئػػػض  كتعروػػؼ الةػػػاؿ اصػػػطّةن
كعٌرفاػا  (ِ(العاعؿ  ك المععكؿ  ك صعتل فػي كةػت ذلػؾ الععػؿ المخ ػر  ػل عيػل"

هػػػػ( كا ػػػف وعػػػوش  اٌياػػػا "كصػػػؼ هوئػػػض العاعػػػؿ  ك المععػػػكؿ ِّٗا ػػػف جيػػػي (ت
"كصعتل كةت كةكع الععؿ" كهذا ما وجمع عمول اليةكوػكف  ػاٌف الةػاؿ مػا  (ّ( ل"

  ويت هوئض ما ة ماا.
كاليةكوػػكف اتعوػػكا عمػػ  هػػذا التعروػػؼ ، جتلعػػاةاـ عمػػ   ٌف الةػػاؿ صػػعض 

 .(ْ(لمكصكؼ  اذه الصعضلصاة اا ، ك ٌف صاةب الةاؿ هك ا
 (ٕ(كالعاإػؿ ايسػعراوويي (ٔ(كالسخاكم (ٓ(ه  اذه الةوووض الم ردكممف يكٌ 

كا ػػػف ةػػػٌوـ (ٗ(ك ػػػمس الػػػدوف ال عمػػػي (ٖ(كركػػػف الػػػدوف ايسػػػتر اذم  (ٕ(ايسػػػعراوويي

                                                 

كلسػػػػػاف العػػػػػرب ج ػػػػػف ميظػػػػػكر  ُٗٗ/ّكتػػػػػاب العػػػػػوف لمخموػػػػػؿ  ػػػػػف  ةمػػػػػد العراهوػػػػػدم ( ُ(
 ِٓٗ/ٕ، كتػػػاج العػػػػركس مػػػف جػػػػكاهر الوػػػامكس لمةمػػػػد مرتإػػػ  الزك وػػػػدم َِِ/ُّ

 . ّٓٔكالموا سات ي ي ةواف التكةودم ص
 . ِٖٓ/ُايصكؿ في اليةك ( ِ(
 . َٔ/ّ، الخصائص ُْٓي، الممع في العر وض، ص  ك العت  عذماف  ف جي( ّ(
، ك ػرح الكافوػض، ٓٓ/ِ، ك رح المعصػؿ ج ػف وعػوش ُٔالمعصؿ في عمـ العر وض، ص( ْ(

 . ٕٕ/ِ، ك كإ  المسالؾ َُٖ، كالتساوؿ، صُِٖص
 . ََّ/ْالموتإب ( ٓ(
 . ٓٔٔالمعإؿ في  رح المعصؿ، ص( ٔ(
 . ُّْفاتةض ا عراب، ص( ٕ(
 . ّْٕ، ْٓٔالكافوض، صال سوط في  رح ( ٖ(
 . َُٔالعاخر في  رح جمؿ ع د الواهر، مخطكط، كرةض ( ٗ(
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 ػػػؿ ذهػػػب اليةكوػػػكف  لػػػ   كذػػػر مػػػف ذلػػػؾ ،  ذ جعمػػػكا مػػػف  ػػػركط  (ُ(الجكزوػػػض 
 . (ِ(الةاؿ  ف تككف يعس صاة اا في المعي 

هػػذا التعروػػؼ المجمػػع عموػػل ، فػػّ  ػػٌد لمجممػػض الةالوػػض مػػف  ك موتإػػ 
ا تمالاا عم  إمور تعكد  ل  ل  صاة اا ، كةد كاجل اليةكوكف جمّ ةالوض 

لىػػًئٍف أىكىمىػػهي كذوػػرة مرت طػػض  ػػالكاك، تجػػردت مػػف هػػذا العائػػد ، يةػػك ةكلػػل تعػػال : (
نىٍحفي عيٍصبىةه   كةكؿ ال اعر: (ّ((الذٍِّئبي كى

رد ةوًد ايكا ًد هوكؿً      كيياتاا          مييجى  كةد  غتدم كالطوري في كي
 زود كال مسي طالعضه.سافر كيةك: 

صػػٌرح اليةكوػػكف  ػػاٌف الجمػػؿ اجسػػموض تصػػري  النحػػكييف بالمشػػكمة : 
الةالوض المذككرة  يعنا ك مذالاا ج صاةب لاا، ك ٌياا تخرج عف ةػدل الةػاؿ الػذم 

كالعاإػػػػػػؿ  (ْ(ذكػػػػػػر هػػػػػػذا صػػػػػػراةض ا ػػػػػػف  وػػػػػػاز اليةػػػػػػكماتعػػػػػػؽ عموػػػػػػل ، كممػػػػػػف 
كا ػػػف  (ٕ(كركػػػف الػػػدوف ايسػػػتر اذم (ٔ(كرإػػػي الػػػدوف ايسػػػتر اذم (ٓ(ايسػػػعراوويي

هػػػػػػػ( كتػػػػػػاج الػػػػػػدوف الجيػػػػػػدم ٕٕٔ(ت (ٗ(كجمػػػػػػاؿ الػػػػػػدوف اليوسػػػػػػا كرم (ٖ(ه ػػػػػػاـ
                                                 

 . ُُُ/ِ دائع العكائد ( ُ(
، ك كإ  ُّّ/ُ، ك رح الممع ج ف  رهاف العك رم ُّٔالمرتجؿ ج ف الخ اب، ص( ِ(

 . ُِّ، ك تةووؽ ع د المتعاؿ صُٖ/ِك كإ  المسالؾ 
 . ُْسكرة وكسؼ، مف ا وض ( ّ(
 . ُّْةكاعد المطارةض، ص( ْ(
 . ُْْفاتةض ا عراب، ص( ٓ(
 . ٖ-ٕ/ِ رح الرإي ( ٔ(
 . ْٖٖال سوط في  رح الكافوض، ص( ٕ(
، كةا ػوض السػجاعي عمػ   ػرح ُّٔ/ِ، ك رح المغيػي لم ػميي ْٓٔ/ِمغيي الم وب ( ٖ(

 .ٓٗةطر اليدل، ص
جمػػػػاؿ الػػػػدوف ع ػػػػد ا  ػػػػف مةمػػػػد الةسػػػػويي اليوسػػػػا كرم، الع ػػػػاب فػػػػي  ػػػػرح الم ػػػػاب، ( ٗ(

 . َُْمخطكط، كرةض 
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هػػػػػ( كوػػػػس ِٕٗ(ت (ِ((ت فػػػػي الوػػػػرف الذػػػػامف لماجػػػػرة( كالعػػػػاكاي (ُ(اييدلسػػػػي
 .(ْ(هػ( كصاةب عرائس المةصؿَُُٔ(ت (ّ(الةمصي

كةد تساّلكا:  ف ةوؿ : الةاؿ ما  ويت هوئض العاعؿ  ك المععكؿ فكوؼ 
 ذلؾ في مذؿ ةكليا : جاّ زود كال مس طالعض؟

هػػ(  لػ  ا ػف ِٕٖيسػب ال ػمٌيي (ت  جكاب النحكييف عف المشكمة :        
وػػػض التػػػي ج ه ػػػاـ  ٌيػػػل  جػػػاب فػػػي ةكا ػػػي التسػػػاوؿ عػػػف م ػػػكمض الجمػػػؿ الةال

 .(ٓ(صاةب لاا،  اٌياا ةسب التاكوؿ ج تخرج عف تعروؼ الةاؿ
 (ٕ(هػ( كمةمد  ف  ةمػد ايهػدؿُُٕٗ(ت (ٔ(في ةوف يسب السجاعي

كهك مػف  عوػاف الوػرف الذالػث ع ػر لماجػرة هػذه ا جا ػض يعسػاا  لػ   (ٕ(ايهدؿ
هػ( ةوث ذكر في المياؿ الصافي  ٌف  واف هوئض الصػاةب ِٕٖالدمامويي (ت

اكوؿ ، كةػد  سػط ايهػدؿ هػذه الم ػكمض ، كذكػر  ٌيػل سػئؿ عػف ةإػوض ذا ت  الت
ػػا  ػػوكخ عصػػره ، ك طػػاؿ  الجمػػؿ الةالوػػض التػػي ج صػػاةب لاػػا، فسػػاؿ هػػك  وإن

هػػػ( ِٖٗالةػػدوث عياػػا ةتػػ  ذكػػر  ٌف لم ػػوه   ػػراهوـ  ػػف مةمػػد الزجػػاجي (ت
 جك ػػػض لةػػػٌؿ   ػػػكاؿ هػػػذه الجمػػػؿ، جمعاػػػا فػػػي كراسػػػض صػػػغورة ، سػػػماها (رفػػػع 

                                                 

 ةمد  ف مةمكد  ف ةاسـ الجيدم اييدلسي، ا ةمود في  رح المعصؿ، مخطكط، كرةض ( ُ(
 .ِٓكرةض 

 . ِّ-ُّالككاكب الدروض، ص( ِ(
 . ُّٗ/ُةا وض وس  ف زوف الدوف الةمصي عم   رح التصرو  ( ّ(
 . ٖٕعرائس المةصؿ مف يعاوس المعصؿ، لمجاكؿ، مخطكط، كرةض ( ْ(
توػػػي الػػػدوف  ةمػػػد  ػػػف مةمػػػد ال ػػػمٌيي، الميصػػػؼ مػػػف الكػػػّـ عمػػػ  مغيػػػي ا ػػػف ه ػػػاـ ( ٓ(

ِ/ُّٔ . 
 . ٓٗ ةمد  ااب الدوف السجاعي، ةا وض السجاعي عم   رح ةطر اليدل، ص( ٔ(
روػػػض عمػػػ  متممػػػض ا جركموػػػض، مةمػػػد  ػػػف  ةمػػػد  ػػػف ع ػػػد ال ػػػارم ايهػػػدؿ، الككاكػػػب الد( ٕ(

 . ِّ-ُّص
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ككايػػػت تتإػػػمف جموعاػػػا ةػػػؿ ا  ػػػكاؿ عػػػف  (ُ(ف مسػػػالض الةػػػاؿ(ا  ػػػكاؿ عػػػ
 طروؽ التاكوؿ.

لوػػد  صػػاب اليةكوػػكف ةػػوف  خرجػػكا الجمػػؿ التػػي ج صػػاةب لاػػا عػػف 
تعروؼ الةاؿ،  ٌج  ٌياـ لـ وستمركا فػي مػياجاـ الصػةو  الػذم سػاركا عموػل ، 

الاػا كويعكا معي  الةاؿ عف مذؿ هذه الجمؿ كوغوركا  عرا اػا ،  ػؿ عػادكا  دخ
إػػػػمف التعروػػػػؼ كالمعيػػػػ  عػػػػف طروػػػػؽ التكسػػػػؿ  تػػػػاكوموف عػػػػاٌموف متياةإػػػػوف: 
 ةدهما كاف م يًوا عم  جكاز استغياّ الجممض الةالوض عف الإػمور العائػد  لػ  
لت  المستغيي عف الإػمور، كا خػر كػاف م يًوػا عمػ  عػدـ جػكاز  صاة اا فايكل

لت  ما وةمؿ هذا الإمور.  ذلؾ، فايكل
 كفي هذا ذّذض مذاهب:تأكيمىا بالمستغني عف الضمير العائد : 

 تاكوماا  ظرؼ الزماف:المذوب األكؿ: 
مٌر  ٌف سػو كول ةػٌدر كاك الةػاؿ  ػػ( ذ( فػي ةكلػل تقدير الكاك بػ)إذ( : -أ    

ـٍ تعػػال : ( ـٍ أىنفيسيػػىي ػػٍتىي طىآًئفىػػةه قىػػٍد أىوىمَّ كةػػاؿ: كاٌيػػل ةوػػؿ " ذ طائعػػض فػػي  (ِ((كى
 .(ّ(اؿ"هذه الة

 ف كايػػػػت الجممػػػػض الةالوػػػػض فػػػػي هػػػػذه ا وػػػػض ، ج تعػػػػكد  لػػػػ  صػػػػاة اا 
 الإػػمور، فػػإٌف سػػو كول لػػـ ووصػػد ، فومػػا و ػػدك، توػػدور الػػكاك  ػػػ( ذ(  لةػػٌؿ هػػذا 

 ا  كاؿ،  ؿ جعمل و مؿ كؿ كاك جعمت الجممض  عدها  معي  الةاؿ.
 ككذلؾ ةدرها الم رد في ةكؿ ال اعر:

  رل ال اـ تكره ممؾ العراؽ          ك هؿ العراؽ لاـ كارهكيا           
، جعؿ الكاك  تودور،  فاك ةوف  راد في هذا ال وت ، جعؿ الكاك كما  عدها ةاجن

 .(ُ( ذ، مع كجكد الإمور العائد في (لاـ(
                                                 

 . ِّ-ُّككاكب الدروض عم  متممض ا جركموض، ص( الُ(
 . ُْٓسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ِ(
 . َٗ/ُكتاب سو كول ( ّ(
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 (ٓ(كالزجػػػاجي (ْ(ك  ػػػك جععػػػر اليةػػػاس (ّ(كالزجػػػاج (ِ(كةػػػد صػػػرح الم ػػػرد
 ػػاٌف كاك الةػػاؿ معياهػػا ( ذ( ، كهػػذا مػػا دؿ  (ٕ(كغوػػرهـ (ٔ(ركمهػػػ( كالاػػَّْ(ت

عمول كّـ سو كول. ،  عد هذا ج وككف لكّـ  عض اليةكووف ، كػا ف ه ػاـ ، 
معي  ةوف ذهب  ل   ٌف سػو كول كايكلػوف ةػٌدركا كاك الةػاؿ  ػػ( ذ( "كج وروػدكف 

ةوػػد لمعامػػؿ  ياػػا  معياهػػا ؛  ذ ج وػػرادؼ الةػػرؼ اجسػػـ ،  ػػؿ هػػي كمػػا  عػػدها 
 .(ٖ(السا ؽ"

هذا ما ذكره  ػف ه ػاـ ، مػع  ٌف سػو كول ، كمػا ت ػٌوف ، كػاف مػراده مػف 
جػل  خػر  ٌيػل لػوس ك جػل ، كمػف ك تودوره الكاك  ػ( ذ(  جعماا  معياهػا ، هػذا مػف 

ا  ٌف اليةػػكووف ميعػػكا  ف وػػرادؼ الةػػرؼ اجسػػـ ، فمػػف المتعػػؽ عموػػل  ٌف  صػػةوةن
 مع، اجسموض كتودورها.كاك المعوض الةرؼ، هي  معي ، 

كالمعيػػ  الموصػػكد، هيػػا ، المعيػػ  الظرفػػي، كةػػد  عػػرب عيػػل صػػاةب 
فاػػػػك  اػػػػذا جعػػػػؿ  (ٗ(الكتػػػاب ةػػػػوف ةػػػػاؿ:  ف الػػػكاك ةػػػػدرت  ػػػػػ( ذ(  لجعماػػػػا كةتنػػػا

 وف الجممض الةالوض المرت طض  الكاك، كما ة ماػا عّةػض ظرفوػض  وضالعّةض ايساس

                                                                                                                

 . ِّٖ-ِّٔ/ُالكامؿ ( ُ(
 . ُِٓ/ْالمصدر يعسل كالصعةض يعساا كالموتإب ( ِ(
عرا ل لميةاس ( ّ(  . ْْٗ/ُمعايي الور ف كاع
 .ِّٕ/ُراب الور ف لميةاس  ع( ْ(
 .ّٕ-ّٔواسـ ع د الرةمف  ف  سةاؽ الزجاجي، ةركؼ المعايي صال  ك ( ٓ(
 .ِِْايزهوض، ص( ٔ(
كا ةكاـ في  صػكؿ ايةكػاـ لآلمػدم  ُْميتا  السكؿ في عمـ ايصكؿ لآلمدم، ص( ٕ(

ا، ص  . ِِْ/ْكتعسور الورط ي  َٔ-ٗٓ وإن
، كةا ػوض الخإػرم عمػ   ػرح َُْ/ّ،  ػرح اي ػمكيي َّٔ-ّٗٓ/ُمغيي الم وػب ( ٖ(

 . َِِ/ُا ف عووؿ 
 . َٗ-ٖٖ/ُكتاب سو كول ( ٗ(



59 

 

 ٌف سػو كول ةػٌدر الػكاك  (ّ(كا ػف ال ػجرم (ِ(كا ػف  ا  ػاذ (ُ(، فود ذكػر ا ػف سػوده
الكاك  ػ( ذ( لوعمميا  ٌف الجممض  ر طاػا  اػذه الػكاك ، وصػور تعمػؽ مػا  عػدها  مػا 
ة ماػػػا كتعمػػػؽ ( ذ( مػػػع مػػػا اتصػػػمت  مػػػا ة ماػػػا. كل ػػػوكع معيػػػ  الزمػػػاف فػػػي كاك 

 . (ْ(الةاؿ، فود سماها  عض اليةكووف كاك الظرؼ
ذػػؿ: جػػاّ زوػػد كال ػػمس كا ػػتار عيػػد  عإػػاـ توػػدورها  كةػػت، فوكػػكف م

 (ٔ(ةتػ  دعػا  عػض المتػاخروف (ٓ(طمكع ال مس كةت طالعض،  تودور: جاّ زود
 لػػػ   عػػػراب الػػػكاك فػػػي المذػػػاؿ المػػػذككر كاك الظػػػرؼ، كذكػػػر  ٌف  (ٔ(المتػػػاخروف

  عرا اا ةالوض ساك كةع فول اليةكوكف
اسػػتغؿ يةكوػػكف توػػدور جعػػؿ كاك الحػػاؿ بتقػػدير )إذ( لحػػٌؿ اإلشػػكاؿ : 

لةػػٌؿ م ػػكمض الجمػػؿ الةالوػػض التػػي ج صػػاةب لاػػا ، فوػػد ذكػػر   ػػك  الػػكاك  ػػػ( ذ( 
" ةوػث لػـ وعػد فػي الجممػض  عػد الػكاك عمي اليةكم  ٌف سو كول ةػٌدر الػكاك  ػػ( ذ( 

 .(ٕ(ذكر  ل  مف هذه الجممض ةاؿ لاـ"
هػػػػػ(  لػػػػ  معػػػػايي الػػػػكاك، فػػػػذكر كاك الةػػػػاؿ َّْكتطػػػػرؽ الذعػػػػال ي (ت

ك يةػػػػك:   (ٖ(وػػػػياـ تعػػػػوض مػػػػف الػػػػدمع(كاست ػػػػاد لاػػػػا  وكلػػػػل تعػػػػال : (تكلػػػػكا ك ع
                                                 

 . ْٖ، صُْالمخصص، السعر ( ُ(
 . ِٔٓ/ُ رح المودمض المةس ض ( ِ(
 . ِٕٕ/ِايمالي ال جروض، ج ف ال جرل ( ّ(
دوف ايستر اذل هذه التسموض  لػ  ، كةد يسب ركف الْٖٖال سوط في  رح الكافوض، ص( ْ(

  ل   عض اليةكووف دكف  ف وذكر اسمل. 
، كةا وض ال ػوه مةمػد ايموػر عمػ  مغيػي ُْٗ/ِةا وض الدسكةي عم  مغي  الم وب ( ٓ(

 . ْٖ/ِالم وب 
، كةػػػػد يسػػػػب ٖٕعػػػػرائس المةصػػػػؿ مػػػػف يعػػػػاوس المعصػػػػؿ، لمجاػػػػكؿ، مخطػػػػكط، كرةػػػػض ( ٔ(

 صاةب العرائس هذا المذهب المذككر  ل   عض المتاخروف دكف  ف وذكر اسمل. 
 . ُُٓ/ُالةجض في الوراّات الس ع ( ٕ(
 . ِٗسكرة التك ض، مف ا وض ( ٖ(
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جػػاّيي فػػّف كهػػك و كػػي، كذكػػر كاكنا  خػػرل ،  معيػػ  ( ذ( كاست ػػاد لاػػا  وكلػػل 
ك يةػػك: جئػػت كزوػػد راكػػب ، كجعمامػػا  (ُ(تعػػال : (كطائعػػض ةػػد  همػػتاـ  يعسػػاـ(

 .(ِ( تودور: ( ذ طائعض ةد  همتاـ  يعساـ( كجئت  ذ زود راكب
ؿ  جممض لاا صاةب ، كلمكاك التي فتجد الذعال ي ةد است اد لكاك الةا

 معي  ( ذ(  ما ج صاةب لاا ، فاذه   ارة ميل  لػ  اتخػاذ توػدور الػكاك  ػػ( ذ(  
 طروونا لةؿ م كمض الجمؿ الةالوض التي ج صاةب لاا.

كةػد  كإػ  ا ػف وعػوش هػػذا  وكلػل: "كمػا  ٌف الجممػض  عػد ( ذ( ج تعتوػػر 
 .(ّ( ل  إمور وعكد  ل  ما ة ماا فكذلؾ الكاك"

ـ المالوي كاك الةاؿ يعساا عم  ةسموف ، فذكر كعم  هذا ايساس ةسٌ 
 ياا تودر  ػ( في ةاؿ(  ذا كاف في الجممض  عدها إمور عائد  ل  صػاة اا ، 

ذا لـ وكف ،  ةدرت  ػ( ذ(  :(ْ(كاع
مػػف ةويػػا ا ف  ف يمػػـز هػػذا العروػػؽ مػػف اليةػػكووف  ف ج وعر ػػكا الػػكاك 

صػاةب لاػا ، كاك الةػاؿ،  عػد  ف يعػكا عياػا هػذا الداخمض عم  الجمؿ التي ج 
ا  المعي ، عيدما جعمكها  تودور ( ذ( ج  تودور : في ةاؿ ، ك عد  ف يعكه  وإن

 عما دخمت عمول مف الجمؿ  تجرودها مف صاة اا.
كج  رود  تعوو ي ايخور،  ف  يعي العّةػض  ػوف الػكاك المػذككرة ك( ذ( ، 

يمػػا  روػػد  ف ايعػػي  ف تكػػكف هػػذ ٌيمػػا كاع ه الػػكاك، ةػػد جػػيّ  اػػا لغػػرض الةػػاؿ ، كاع

                                                 

، كهذه ا وض است اد  اا سو كول، كةػد كذػر اجست ػااد ُْٓسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ُ(
  اا عيد اليةكووف مف  عده. 

  ػػك ميصػػكر ع ػػد الممػػؾ  ػػف مةمػػد  ػػف  سػػماعوؿ الذعػػال ي، فوػػل المغػػض ك سػػرار العر وػػض، ( ِ(
 . ِّّص

 . ٖٔ/ِ رح المعصؿ ( ّ(
 . ُْٖص رصؼ الم ايي في  رح ةركؼ المعايي لممالوي،( ْ(
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لغرض  خر، هػك  كلػ   اػذه العّةػض ، ك مػا ج وسػتكجب  ف تكػكف الجممػض  ػل 
 عائدة  ل  ما ة ماا  الإمور.

وػػػذكر اليةكوػػػكف  ف الةػػػاؿ ت ػػػ ل جعػػػؿ الحػػػاؿ بحكػػػـ الظػػػركؼ : -ب
الظػػػػرؼ مػػػػف ةوػػػػث ككياػػػػا مووػػػػدة  ػػػػزمف عامماػػػػا، ةتػػػػ   دخمكهمػػػػا معػػػػا تةػػػػت 

ًّ  (ُ(المععػػكؿ فوػػلمصػػطم   كذكػػركا  ٌف هػػذه الم ػػا اض كايػػت اسػػتيادنا  لػػ   ٌف كيػػ
مياما ويودكر  ػ(في( فإذا ةمت : جاّ زود راك نا  ك وكـ الجمعض ، كاف التودور في 
كموامػػػا : جػػػاّ زوػػػد فػػػي ةػػػاؿ الركػػػكب ،  ك فػػػي وػػػـك الجمعػػػض، كخػػػص  ػػػ ااا 

لمػرادم: " ٌف الةػاؿ فػي ةتػ  ةػاؿ ا (ِ( ظرؼ الزماف يٌيل مذماا ويتوؿ كويعصػؿ
 .(ّ(المعي  ظرؼ لمعامؿ"

ك اػػذا تكػػكف الجممػػض الةالوػػض المرت طػػض  ػػالكاك، ةػػد  ػػ ات  ػػالظرؼ مػػف 
جاتوف، مف جاض الكاك ، ةوث جعمت  معي  ( ذ( الظرفوض ، كمف جاض الةاؿ 

 ذاتاا ، ةوث جعمت   واض  الظرؼ.
وػػض التػػي ج ككمػػا اسػػتيغؿ توػػدور الػػكاك  ػػػ( ذ(  لةػػؿ م ػػكمض الجمػػؿ الةال

ا م ػا اض الةػاؿ الظػرؼ لةػٌؿ هػذه  تعكد  ل  صاة اا  الإمور، استغمت  وإن
الوإػػػوض ذاتاػػػا ، فػػػا ك عمػػػي اليةػػػكم،  عػػػد  ف ذكػػػر  ػػػ ل الةػػػاؿ  ػػػالظرؼ ةػػػاؿ 

                                                 

، كالكاإػػػ  فػػػػي عمػػػػـ ُّٔالجمػػػؿ فػػػػي اليةػػػك لمزجػػػػاجي،  تةووػػػػؽ تكفوػػػؽ الةمػػػػد، ص ( ُ(
صػػد فػػي ت، كالموُّّ/ُك ػػرح الممػػع ج ػػف  رهػػاف العك ػػرم  ٖٕالعر وػػض لمزح وػػدم، ص

، كالم ػػػػػػػاب لمعك ػػػػػػػرم، الوسػػػػػػػـ الذػػػػػػػايي، ِٕٔ-ُٕٔ ػػػػػػػرح ا وإػػػػػػػاح لمجرجػػػػػػػايي، ص
 .ِٓٗ/ٕتاج العركس ، ك ْْ/ُْ، كلساف العرب َْ/ِ، ك رح الرإي ُِّص

، ك ػػػػرح ُّْ-ُّّ/ِ، ك ػػػػرح المودمػػػػض المةسػػػػ ض ِْ-ِّالتعاةػػػػض فػػػػي اليةػػػػك، ص( ِ(
، ك ػرح المعصػؿ ج ػف وعػوش ُّٓ-ُُٓعوكف ا عراب ج ف فإػاؿ المجا ػعي ص

، ك ػػرح  لعوػػض ا ػػف مالػػؾ ج ػػف ْٔٔكالمعإػػؿ فػػي  ػػرح المعصػػؿ، ص ٖٔ/ِ، ٓٓ/ِ
ك ػػػرح الكافوػػػض، لتػػػاج الػػػدوف  ،ْٗٔ، كال سػػػوط فػػػي  ػػػرح الكافوػػػض، صُّْاليػػػاظـ ص

 . ّٔايرد ومي، مخطكط، كرةض 
 . ُِٗالجي  الدايي، ص( ّ(
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عياػػا: " ياػػا كةػػت ، كلمػػا كػػاف هػػذا معياهػػا  جراهػػا العػػرب مجػػرل الظػػرؼ... 
الػػذكر العائػػد  لػػ  ذم ٌواهػػا مػػف  كوؤكػػد  ٌياػػا عيػػدهـ  ميزلػػض الظػػركؼ  خّؤهػػـ 

الةػػػاؿ ،  ػػػإخّّ الظػػػركؼ مػػػف ذلػػػؾ ، كذلػػػؾ يةػػػك ةػػػكلاـ:  توتػػػؾ كزوػػػد ةػػػائـ ، 
 .(ُ("مصطؼه  كلووتؾ كالجوشي 

كذهػب الزمخ ػػرم هػػذا المػذهب، كذكػػر  ٌيػػل "وجػكز  خػػّّ الجممػػض مػػف 
الراجػػع  لػػ  ذم الةػػاؿ،  جػػػراّ لاػػا مجػػرل الظػػرؼ جيعوػػػاد ال ػػ ل  ػػوف الةػػػاؿ 

مست ادنا  المذالوف السا ووف ، ككذلؾ العاإؿ ايسػعراوويي،  ذ ووػكؿ:  (ِ(ك ويل"
 ٌف الجممض الةالوض " ف كايت اسموض فػّ وخمػك  ٌمػا  ف وكػكف فواػا إػمور عائػد 

 .(ّ( ل  ذواا...  ك لـ وكف ، ةويئذ تجرم مجرم الظرؼ"
فع اراتاـ كاإةض في  ٌياـ جعمػكا م ػا اض الةػاؿ الظػرؼ خاٌصػض لةػٌؿ 

 .(ْ(لجمؿ التي ج تعكد  ل  صاة اا  الإمورم كمض ا
كالجػػدور  الػػذكر  ٌف الزمخ ػػرم كايسػػعراوويي لػػـ ويسػػ ا مػػا ةػػاج  ػػل  لػػ  
 ةد ، كا ف ه اـ  عد  ف ذكر ا  كاؿ فػي يةػك: جػاّ زوػد كال ػمس طالعػض ، 
عٌددى ايةكاؿ التي ةيدلمت لةٌماا ، مف  وياا جعماا  ةكػـ الظػركؼ، كيسػب هػذا 

، الذم و دك  ٌيل ا تار عيد اليةكووف  تكلوػل ، مػع  ٌيػل (ٓ(لزمخ رمالوكؿ  ل  ا
                                                 

 . ُُٔ-ُُٓ/ُالةجض في الوراّات الس ع ( ُ(
، كالمعإػؿ فػي ٖٔ/ِ، ك ػرح المعصػؿ ج ػف وعػوش ْٔالمعصؿ في عمػـ العر وػض، ص( ِ(

، كا ةموػػد فػػي  ػػرح المعإػػؿ، مخطػػكط، َُٓ/ّ، الك ػػاؼ ُُٕ ػػرح المعإػػؿ، ص
 . ِٓض كرة

، ك ػػػػرح الم ػػػػاب ج ػػػػف مسػػػػعكد ّٕٓ، ل ػػػػاب ا عػػػػراب، صُْْفاتةػػػػض ا عػػػػراب، ص( ّ(
 .ّْالسورافي، مخطكط، كرةض

ممف اخذ  اذا المذهب مف المعسروف اليسعي، ف عد  ف  عرب الجممض اجسموض فػي ةكلػل ( ْ(
ػػػرو تعػػال : ( ػػد ني ًمػػػف بىٍعػػػًدًن سىػػٍبعىةي أىٍبحي خمكهػػا مػػػف الراجػػع  لػػػ  ( ةػػاج، سػػػكغ كىاٍلبىٍحػػػري يىمي

 . ِْٖ/ّي عصاة اا  يزالاا ميزلض الظرؼ، تعسور اليس
 . ْٔٔ-ْٓٔ/ِمغايي الم وب ( ٓ(
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ةد صرح  ل ة مل   ػك عمػي اليةػكم الػذم توػدـ ذكػره ، لاػذا اتجػل يوػد اليةػكووف 
  ل  الزمخ رم كٌمما تعرإكا ليود هذا المذهب  ك تعسوره.

فود فٌسر السخاكم، ما ذهب  لول الزمخ ػرم، فػذكر  ٌيػل "ج ومػـز عمػ  
ف الظرؼ  ذا كةع ةاجن  ٌيل ج وككف فول إمور، فووكؿ ةائػؿ: فإٌيػؾ لػك ةكلل:  

ةمػػت:   صػػرت زوػػدا عيػػدؾ  ك فػػي الػػدار ، فالتوػػدور: كائينػػا عيػػدؾ،  ك مسػػتوًرا، 
في الدار، ذـ ةذؼ اسـ العاعؿ ، ك ةوـ الظرؼ موامل ، كايتوؿ الإػمور الػذم 

اجػػع  لػػ  ذم الةػػاؿ كػػاف فػػي اسػػـ العاعػػؿ  لوػػل... فووػػكؿ الوائػػؿ: هػػذا إػػمور ر 
في الظرؼ ، فجموع هذا ج ومـز ميل  يّ، يٌيل لػـ وػتكمـ فػي  ػيّ مػف ذا ، 
يمػػا  راد  فك الجممػػض الكاةعػػػض ةػػاجن ، ج ومػػـز  ف تكػػػكف مػػف الجمػػػؿ  كج  راده ، كاع

 .(ُ(التي فواا ذكر ورجع  ل  ذم الةاؿ..  ؿ وجكز  ف تككف خالوض مف ذكره"
مػػػف تإػػػمف الةػػػاؿ الظرفوػػػض الإػػػمور  كةػػػد اتخػػػذ   ػػػك ةوػػػاف اييدلسػػػي

مػػا   ػػ ل  العائػػد، رًدا عمػػ  الزمخ ػػرم فومػػا ذهػػب  لوػػل لػػذلؾ ةػػاؿ: " ٌمػػا ةكلػػل :
؛ يٌف الظرؼ  ذا كةع  ذلؾ مف ايةكاؿ التي ةكماا ةكـ الظركؼ لوس  جود

ةػػػاجن ، فعػػػي العامػػػؿ فوػػػل إػػػمور ميتوػػػؿ  لػػػ  الظػػػرؼ ، كالجممػػػض اجسػػػموض  ذا 
 .(ِ(وس فواا إمور ميتوؿ"كايت ةاجن  الكاك، فم

غ الدسػػكةي تاكوػػؿ الزمخ ػػرم،  اٌيػػل  جػػاز تعػػٌرم الجممػػض "عػػف كةػػد سػػكٌ 
إمور ذم الةػاؿ المكجػكد فػي الكػّـ ، اكتعػاّ  الإػمور المكجػكد فػي متعمػؽ 

 .(ّ(الظرؼ الماخكذ مف المعي "
كوظاػػػػػر  ٌف الزمخ ػػػػػرم ةصػػػػػد مػػػػػا ذكػػػػػره السػػػػػخاكم ، ك ٌف   ػػػػػا ةٌوػػػػػاف 

فػػػي تعسػػػور مذه ػػػل ، فاػػػك مػػػا  راد  ف و ػػػ ل الةػػػاؿ  كالدسػػػكةي كايػػػا مخطئػػػوف
 ػػػالظرؼ عيػػػد كةكعػػػل ةػػػاج ؛  ذ كّهمػػػا ةػػػاؿ ،  ػػػؿ ةػػػوف يػػػذكر الةػػػاؿ فإٌيػػػا 

                                                 

 . ُِٕ-ُُٕالمعإؿ في  رح المعصؿ، ص( ُ(
 . ُِٗ-ُُٗ/ٕال ةر المةوط ( ِ(
 . ُْٗ/ِةا وض الدسكةي عم  المغيي ( ّ(
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عاا جموعا ، المعردة ، كالجممض الععموض ، كالجممض اجسموض، ك  ل ايوصدها  ايك 
 الجممض  إر واا: الظرؼ، كالجار كالمجركر.

كراه لما كػاف هيػاؾ جػدكل مػف ك رل  ٌيل لك  راد صاةب المعصؿ ما ذ
الم ا اض  ػوف الةػاؿ كالظػرؼ ؛ يٌيػل سػوككف مػف  ػاب ت ػ ول ال ػيّ  يعسػل ، 
فاػػك مػػا  راد ت ػػ ول الةػػاؿ  ػػالظرؼ المتعمػػؽ  ػػػ(كائينا  ك مسػػتوًرا( يٌيػػل سػػوككف 

سػػوككف  ػػاف الظػػرؼ المتعمػػؽ  خ ػػر مةػػذكؼ ،  ك ك متعمونػػا  ةػػاؿ مةذكفػػض ، 
ا    ػ(استور(  ك (مستور(.صعض مةذكفض المودروف  وإن

فمػػك جػػاز مجػػيّ الةػػاؿ  ػػّ صػػاةب ، ت ػػ واا لاػػا  ػػالظرؼ المتعمػػؽ 
ر المػػػذككر، لجػػػاز مجػػػيّ الخ ػػػر  ػػػّ م تػػػد  ، كالصػػػعض  ػػػّ مكصػػػكؼ  الموػػػدك 

 ت  واا لاما  المودر يعسل.
ٌيمػا  راد ت ػ ول الةػاؿ التػي ج صػاةب لاػا  فالزمخ رم لـ ورد هذا ، كاع

عؿ تاكوؿ الزمخ رم  الظرؼ الةوووي،  م: غور  المتعمؽ  ةاؿ مودرة ، فود جي
يعسػػػل فػػػي يةػػػك: جػػػاّ زوػػػد كال ػػػمس طالعػػػض ،  توػػػدور: جػػػاّ زوػػػد كةػػػت طمػػػكع 

فكةت هيا ظرؼ لوس عائػدنا  لػ  زوػد ، ييػل متعمػؽ  الععػؿ، جػاّ ،  (ُ(ال مس
الظاهر ج  ػ(استور( الموٌدر، كهذا هك  اف الظرؼ ، فإٌيل لوس صعض لما ة مل 

و ػػػترط  ف وكػػػكف لػػػل صػػػاةب ، ك ف وعػػػكد  لوػػػل  إػػػمور متعموػػػل ، ، لػػػذلؾ ج 
 فص  ت  ول الجممض التي ج صاةب لاا  ل.

ذكػر  صػةاب التاكوػؿ  ػالظرؼ جعؿ الحاؿ لبياف ويئة الزماف :  -ج
فػػػػي صػػػػعةات مؤلعػػػػاتاـ السػػػػا وض التػػػػي صػػػػرةكا فواػػػػا  خػػػػركج الجمػػػػؿ التػػػػي ج 
صػػاةب لاػػا عػػف تعروػػؼ الةػػاؿ ، ذكػػركا  ٌيػػل جػػاز خمكهػػا مػػف الإػػمور العائػػد 
 لػػ  مػػا ة ماػػا ؛ يٌياػػا لوسػػت ل وػػاف هوئػػض العاعػػؿ  ك المععػػكؿ ،  ػػؿ ل وػػاف ةالػػض 

                                                 

 . ْٖ/ِالمصدر يعسل، كةا وض مةمد ايمور عم  المغيي ( ُ(
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يػػػت هوئػػػض العاعػػػؿ  ك المععػػػكؿ، عيػػػدما زمػػػاف صػػػدكر الععػػػؿ ، فتكػػػكف كاٌياػػػا  وٌ 
.ّ ويت هوئض جـز مف لكازمل ،  كةد ا تارت عيدهـ ع ارة الممزـك  ال  ـز

كةد تعرض ركف الدوف ايستر اذم لاذا التعموؿ الػذم كػاف جكا نػا لةػٌؿ 
الم ػػكمض، كةػػاؿ: "كإػػعؼ هػػذا الجػػكاب ظػػاهر، ج وخعػػ  عمػػ  مػػف لػػل  ديػػ  

 .(ُ( صورة"
التعموػػؿ المػػذككر  لػػ  ركػػف الػػدوف  (ّ(كالسػػجاعي (ِ(كةػػد يسػػب ال ػػمٌيي

 اايستر اذم،  اٌيل ةػاؿ  ػل فػي  ػرةل الك وػر، عمػ   ٌيػل مػف ةكلػل ؛  ذ لػـ و ػور 
  ل  تإعوعل لل.

 ٌف ةػػػؿ م ػػػكمض الجمػػػؿ تشػػػبيه الحػػػاؿ بػػػالظرؼ ء يحػػػؿ اإلشػػػكاؿ : 
الةالوػػػض  المرت طػػػض  ػػػالكاك التػػػي ج صػػػاةب لاػػػا  تاكوماػػػا  ػػػالظرؼ ، ج وصػػػ  

 ذ  ل ؛ لما واتي:ايخ
 ٌف هػػذا التاكوػػؿ كػػاف ةػػّ لم ػػكمض فمػػـ وكػػف جػػاّ  طروػػؽ ععػػكم ، -ُ

كوتإ  ذلؾ  ٌف توػدور كاك الةػاؿ  ػػ( ذ( ،  ك  يػزاؿ مػا  عػدها  ميزلػض الظػركؼ 
، ةد كاف عيد  صػةاب هػذا المػذهب خاًصػا  الجمػؿ الةالوػض التػي ج صػاةب 

معيػ  الةػاؿ، ك خػر جعمػكه لاا ، فود  طركا كاك الةاؿ  طروف  ػطران جعمػكه  
 معي  ( ذ( ، ككذلؾ فعمػكا فػي الجممػض الةالوػض ، ةوػث  يزلػكا التػي ج صػاةب 

 لاا ،  ميزلض الظرؼ دكف التي لاا صاةب.
 ٌف الم ا اض التي مٌر ذكرها لػـ تكػف خاٌصػض ، فكمػا  ػ ات الةػاؿ -ِ

فكمػػػا  ٌييػػػا لػػػـ يسػػػمع  ف رتٌػػػب  (ْ( ػػػالظرؼ، فوػػػد  ػػػ ات  ػػػالمععكؿ  ػػػل كالتمووػػػز
                                                 

 . ْٖٖال سوط في  رح الكافوض، ص( ُ(
 . ُّٔ/ِ رح ال مٌيي عم  المغيي ( ِ(
 . ٓٗةا وض السجاعي عم   رح ةطر اليدل، ص( ّ(
، ُّّ/ُ، ك ػػرح الممػػع ج ػػف  رهػػاف العك ػػرم ُٕٔالموتصػػد فػػي  ػػرح ا وإػػاح، ص( ْ(

 . ِٓٗ/ٕ، كتاج العركس ُُٖ/ِكاي  اه كاليظائر 
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ّن عمػػػ  الم ػػا اض  ػػػوف الةػػاؿ ك ػػػوف المععػػكؿ  ػػػل كالتمووػػز يتػػػائج  اليةكوػػكف مػػذ
ػا  ف ج ورتٌ ػػكا  م يتوجػض  ساسػ فػي الم ػا اض  ػػوف  وضرئوسػض ، فكػاف وي غػي  وإن

الةػػاؿ كالظػػرؼ ، ك  ػػك عمػػي اليةػػكم الػػذم كػػاف  كؿ مػػف صػػرح  اػػذا الػػر م ، 
ف  ػػػػٌ ل الةػػػػاؿ فإٌيػػػػل   ػػػػالظرؼ ، صػػػػركح  ػػػػاٌف ةكػػػػـ الةػػػػاؿ هػػػػك غوػػػػر ةكػػػػـ كاع
 .(ُ(الظرؼ

كما  ٌف اليةكووف  يعساـ  ةٌركا  اٌف الم ا اض التي كايت  تودور كؿ -ّ
مياما  ػ(في( لـ تكف متطا وض ؛  ذ وصٌ   ف يوكؿ: جاّ زود في وكـ الجمعض ، 

 (ِ(اةكليا : جاّ زود راك ن   مفلكف ج وص   ف يوكؿ: جاّ زود في راكب ،  دجن 
 ػػؿ  كػػد الجرجػػايي " ف م ػػا اض الةػػاؿ لممععػػكؿ الصػػةو   ةػػكل مػػف م ػػا اتاا 

 .(ّ(الظرؼ"
 (ْ(كةػػد درس  عػػض المةػػدذوف ةإػػوض ت ػػ ول اليةػػكووف الةػػاؿ  ػػالظرؼ

وكلػػل: " ٌف  تكٌصػػؿ فػػي دراسػػتل  لػػ  يوػػي هػػذه الم ػػا اض كالػػ   ف ويتاػػي مياػػا 
 ػػاٌم عّةػػض ، تتمذػػؿ  ال اةػػث ووػػرر عمػػ  ووػػوف عػػدـ اعتوػػاده  ػػاٌف الةػػاؿ تػػرت ط
 .(ٓ( وياما ،  ك عم   دؽ الع ارة في م ا اض الةاؿ الظرؼ"

 ٌف المعيػػ  الظرفػػي الػػذم تصػػكره اليةكوػػكف فػػي الةػػاؿ ةػػد جػػاّ ، -ْ
كما صرح  عإاـ: "مف ة ؿ ا تمالاا عم  ذم الةاؿ كا ػتماؿ الظػرؼ عمػ  

ويعػٌد يتوجػض   ٌج  ٌف هػذا ،  ف صػٌ  عػف الةػاؿ ، (ٔ(ما ووع فوامػا مػف الةػكادث"

                                                 

  َ.ُُٔ/ُوراّات الس ع الالةجض في ( ُ(
 . ُُٖ/ِكاي  اه كاليظائر  ِٕٔ/ُالموتصد في  رح ا وإاح لمجرجايي ( ِ(
 . ِٕٔ/ُالموتصد في  رح ا وإاح (ّ(
 َِْ-ُْٕالةاؿ في الجممض العر وض، لعاخر ها ـ الواسرم ص (ْ(
 َِْالةاؿ في الجممض العر وض، لعاخر ها ـ الواسرم، ص(  ٓ(
، كويظػػر العػػاخر، مخطػػكط، ُّٓ ػػرح عوػػكف ا عػػراب، ج ػػف فإػػاؿ المجا ػػعي، ص( ٔ(

 .  َُٔكرةض 
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لمةػػػاؿ ، هػػػك  يغوػػر موصػػػكدة ، كلػػػـ تكػػػف فػػػي الةسػػ اف ،  ذ المعيػػػ  ايساسػػػ
المعيػ  الكصػعي ، ج المعيػ  الظرفػي، كةػد يػكه يةكوػكف  ػذلؾ. فػالم رد،   عػػد 
 ف ذكر  ف الةاؿ ت ػ ل الظػرؼ ، اسػتدرؾ  ٌف  ويامػا العػرؽ الػذم ذكرتػل ، ذػـ 

ذا ةػػاؿ: "فػػإذا ةمػػت: وػػـك الجمعػػض زوػػد فػػي الػػدار، ف وػػكـ الجمعػػض غوػػر زوػػد... كاع
 . (ُ(ةمت: جاّ زود راك نا ، فالراكب هك زود"

كلاػػػذا يجػػػد يةػػػكووف عيػػػدما وتعرإػػػكف لم ػػػ ل  ويامػػػا ، وي اػػػكف عمػػػ  
ٌف العرؽ  وياما ، هك  ٌف الةاؿ ل واف هوئػض مػا ة ماػا، فاػي  -وختمعاف - ياما كاع

الظػػػػرؼ صػػػػاةب الةػػػػاؿ فػػػػي المعيػػػػ ، كهػػػػك  ٌمػػػػا العاعػػػػؿ  ك المععػػػػكؿ، كلػػػػوس 
 ٌيل وصٌ   ف ج وككف لمجممض الةالوض صاةب ، ت  واا لاا  الظرؼ  (ِ( ةدهما

ٌف هػػػذا  ا ػػػالظرؼ ،  ذ كػػػاف هػػػذا ال ػػػ ل ومغػػػي المعيػػػ  الكصػػػعي لمةػػػاؿ ،  ٌمػػػا كاع
المعي   اؽ فواا ،  ؿ هك ايساس كالموصكد، فإٌف هذه الم ػا اض ج تمػي   م 

الةوووػض ، فػػذكر  ٌف  عػذر كػاف لتجردهػػا عػف صػػاة اا، كةػد يػػٌكه السػخاكم  اػػذه
 .(ّ(الةاؿ "كايت لوكصؼ  اا، ج لتككف مععكج فول"

ذكػػر   ػػك عمػػي اليةػػكم لتسػػكو، مػػا ذهػػب كقػػكع الحػػاؿ اسػػـ ذات : -د
 لول  ٌف ممػا وػدٌؿ عمػ  "جػكاز خمػك الةػاؿ مػف ذكػر وعػكد مياػا  لػ  ذم الةػاؿ 
، يةػػك: ال سػػر ، كالرطػػب ،  جػػكاز كةػػكع ايسػػماّ التػػي لوسػػت  صػػعات  ةػػكاجن
كالوعوػػز ، كمػػا   ػػ ل ذلػػؾ مػػف ايسػػماّ التػػي ج تياسػػب الععػػؿ، كفػػي التيزوػػؿ: 

ـٍ آيىةن (  .(ٓ("(ْ((وىػًذًن نىاقىةي الٌمًه لىكي

                                                 

 . ُُٕ/ْالموتإب ( ُ(
، ٓٔٔ، كالمعإػػػؿ فػػػي  ػػػرح المعصػػػؿ، صُّٔ، ُُٔالمرتجػػػؿ ج ػػػف الخ ػػػاب، ص( ِ(

 . ُِٖ-ُُٖ/ِكاي  اه كاليظائر 
 . ٓٔٔالمعإؿ في  رح المعصؿ، ص (ّ(
 . ْٔكسكرة هكد مف ا وض ، ّٕسكرة ايعراؼ، مف ا وض ( ْ(
 . ُُٕ/ُالةجض في الوراّات الس ع ( ٓ(
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لوجوز   ك عمي اليةكم خمك الجممض الةالوػض المرت طػض  ػالكاك مػف ذكػر 
وعػػكد مياػػا  لػػ  صػػاة اا ، ةاسػػاا  الةػػاؿ غوػػر الصػػعض ، كهػػي الةػػاؿ المعػػردة 

  ك اسـ ذات التي ج تتإمف الإمور العائد. اةعض مصدرن الجامدة الكا
كهػػذا الووػػاس ج وصػػ  ايخػػذ  ػػل ؛ يٌيػػل لػػوس هػػك  ػػاف الةػػاؿ المعػػردة 
ةسب،  ؿ هك  اف الصعض المعردة ، ككذلؾ الخ ر المعػرد. توػكؿ : هػذا ةػاض 

ـٍ آيىػعدؿ ، كتوكؿ: زود  سد ، كالةػاؿ فػي ةكلػل تعػال : ( ( ةن وىػػًذًن نىاقىػةي المٌػًه لىكيػ
لػػػل "الةػػػج ك كة (ُ(كػػػالخ ر فػػػي ةكلػػػل، عموػػػل الصػػػّة كالسػػػّـ: "الػػػدوف اليصػػػوةض"

 .(ِ(عرفض"
كذمػػػض  سػػػماّ ميصػػػك ض لوسػػػت  صػػػعات ، كمػػػف التػػػي ذكرهػػػا   ػػػك عمػػػي 

سػػرنا ذاتاػا ، اختمػػؼ فػي  عرا اػػا مػػا  ػوف الخ ػػر كالةػاؿ فػػي  مذمػػض، يةػك: "هػػذا  ي 
ػػا  (ّ( طوػػب ميػػل رط نػػا" فػػإذا جػػاز خمػػك الجممػػض الةالوػػض مػػف الإػػمور العائػػد ةواسن

عمػػػػ  جػػػػكاز ذلػػػػؾ فػػػػي الةػػػػاؿ المعػػػػردة الجامػػػػدة ، جػػػػاز خمػػػػك الجممػػػػض الخ روػػػػض 
ػػػا عمػػػ  جػػػكازه فػػػي  كالكصػػػعوض مػػػف الػػػذكر العائػػػد  لػػػ  الم تػػػد  كالمكصػػػكؼ ةواسن
الخ ػر كالصػػعض المعػردوف عيػػد كةكعامػا جامػػدوف ، لكػف المعػػركؼ  ٌف اليةػػكووف 

خمك الجممض الخ روض كالكصعوض مف إمور وعكد مياما  لػ  مت كعامػا  ورفإكف
 ٌيل وجب رفإل في الةاؿ.إ، فكما رفض هذا الوواس في الخ ر كالصعض، ف

 ٌف هػػذه الوإػػوض فػػي الةوووػػض غوػػر متعموػػض  الػػذكر العائػػد ، فػػالماـ مػػف 
ذلؾ هك  ٌف وتكٌفر ةصد الكصؼ ، فإذا ةصد  ف تككف الجممض صػعض لمػا ة ماػا 
ٌج فػػّ،  زمػػف كةػػكع الععػػؿ  عر ػػت ةػػاج، ةتػػ  لػػك خمػػت مػػف الإػػمور العائػػد، كاع
فالةاؿ الجامدة التي است اد  اا   ك عمي اليةكم تختمؼ اختّفنا جكهرًوا عف 
الجممػػض الةالوػػض التػػي  جػػاز خمكهػػا مػػف إػػمور صػػاة اا ، فالةػػاؿ ( وػػض(  روػػد 

                                                 

 . ّٓٗ/ّركاه ال خارم كمسمـ، الترغوب كالترهوب ( ُ(
 . ُٖٔركاه اةمد ك صةاب السيف، المواصد الةسيض لمسخاكم ص( ِ(
  َُٗ/ِ(   دائع العكائد، ّ(
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كما وةصؿ في الجممػض مياا  ف تككف صعض لمياةض ،  ؿ  ف تككف الياةض يعساا 
الخ روض يةك، ةػكلي ج الػل  ٌج ا، فػاليةكوكف وػذكركف  ٌف الجممػض الخ روػض فػي 
هػػذا المذػػاؿ لػػـ تةػػتج  لػػ  إػػمور تعػػكد  ػػل  لػػ  الم تػػد  ؛ يياػػا صػػارت يعػػس 

فاذه الجممض خ روض ج  (ُ(الم تد  في المعي  الذم هك   ٌد مف المعي  الكصعي
 ٌيل ةصد جعماا خ رنا كصعض كيعس ما ة ماا في   ؾ في ذلؾ، يٌيل ج  ؾ في

المعي  عم  الرغـ مف خمكلها مف الإمور العائد، في ةػوف لػـ وػرد ال تػض جعػؿ 
الجممض اجسػموض فػي يةػك مػا استي ػاد  ػل :  توتػؾ كزوػد ةػائـ ، صػعض لمعاعػؿ  ك 
المععػػكؿ  ك جعماػػا يعػػس  ةػػدهما فػػي المعيػػ ،  ػػؿ ج ومكػػف صػػّح مذػػؿ ذلػػؾ 

ّن ةػط جعػؿ  الكصؼ كج وعوؿ مراده ج في الةوووض كج في المجػاز، فمػـ وػرد مػذ
جممػض (زوػد ةػائـ( صػػعض لعمػرك  ك يعػس عمػػرك فػي المعيػ  فػػي يةػك: جػاّ زوػػد 

 كعمرك ةائـ.
كهػػذه مػػف الوإػػاوا ال دواوػػض التػػي وصػػرح  اػػا اليةكوػػكف فوػػد ميػػع فػػػي 

ماػػا فعػػي  مذمػػض صػػّح  ف تكػػكف الةػػاؿ خ ػػرنا لعػػدـ صػػّح جعماػػا كصػػعنا لمػػا ة 
( خػػّؼ إػػر ي الع ػػد مسػػوئنا ، فػػإٌف الةػػاؿ فوػػل ج ( ػػرح ا ػػف عووػػؿ مػػا لعظػػل 

تصم   ف تككف خ رنا عف الم تد  الذم ة ماا فّ توػكؿ: إػر ي الع ػد مسػيّ ؛ 
 .(ِ(((يٌف الإرب ج وكصؼ  اٌيل مسيّ

فمما لـ تص  كصعوض الجممض المرت طض  الكاك الخالوض مف الػذكر العائػد 
ّن ج  ػؾ فوػل عمػ   ٌف مذػؿ هػذه الجمػؿ لػـ وػرد مياػا  ل  ما ة ما ا فإٌيل ويعدح دلو

  ف تككف  معي  الةاؿ.
 جػػػػػاز   ػػػػػك عمػػػػػي اليةػػػػػكم،  : المػػػػػذوب الثػػػػػاني: تغييػػػػػر التعريػػػػػؼ

ا  ف تكػػكف الجممػػض الةالوػػض خالوػػض مػػف الػػذكر العائػػد ، مػػكالزمخ ػػرم كمػػف ت عا
واا لاػا  ػالظرؼ ، كهػذا  م:  جازكا  ف تككف غور م ويػض لاوئػض مػا ة ماػا ، ت ػ 

                                                 

 . ُٓ/ِكهمع الاكامع  تةووؽ هركف كمكـر  َِْ/ُ رح ا ف عووؿ ( ُ(
 . ِْٓ/ُ رح ا ف عووؿ ( ِ(
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المػػػذهب كتعروػػػؼ الةػػػاؿ الػػػذم اتحًعػػػؽى عموػػػل  مػػػراف متياةإػػػاف، ك ٌيػػػل ج ومكػػػف 
الجمػػع  ويامػػا ، ككػػاف وي غػػي لاػػـ  ف وككيػػكا عمػػ   ةػػد  مػػروف :  ٌمػػا  ف وعػػدلكا 

ٌمػػا  ف وغولػػركا  الةػػاؿ فوجعمػػكه مطا ونػػا لمػػذه اـ، كايمػػر تعروػػؼ عػػف مػػذه اـ كاع
 رإي.ايخور هك ما ةاـ  ل ال

فةػػػػوف عػػػػٌرؼ ا ػػػػف الةاجػػػػب الةػػػػاؿ  اٌياػػػػا مػػػػا  ٌويػػػػت هوئػػػػض العاعػػػػؿ  ك 
المععػػكؿ تعػػٌرض الرإػػي لػػل، كةػػاؿ "كوخػػرج عػػف هػػذا الةػػد التػػي هػػي جممػػض ، 

 كلوس معل ذك ةاؿ كوكلل :
 (ُ(ووكؿ كةد تٌر الكظوؼي كساةياا    لستى ترل  ف ةد  توت  مؤولد

كيياتاا      (ِ( ميجردو ةوًد ايكا ًد هوكؿً    كةكلل :   كةد  غتدم كالطوري في كي
هػػػ( مػػا عيػػاه الرإػػي فػػي ال وػػت ايكؿ، َُّٗكفٌسػػر ع ػػد الوػػادر ال غػػدادم (ت

فذكر  ف مراده " ف الجممض : كةد تٌر الكظوؼ كساةاا ، ةاؿ، عاممل ووكؿ، كج 
صػػػػاةب لاػػػػا ، ك ٌمػػػػا فاعػػػػؿ ووػػػػكؿ ، كهػػػػك الإػػػػمور المسػػػػتتر، فمػػػػوس صػػػػاةب 

ئتػػػل ؛  ذ لوسػػػت مػػػف صػػػعاتل ، كهػػػذا  ٌيمػػػا وػػػرد عمػػػ  الةػػػاؿ، يٌياػػػا لػػػـ ت ػػػوف هو
تعروػػؼ المصػػيؼ الةػػاؿ، فإٌيػػل اعت ػػر فوػػل ت وػػوف الاوئػػض ، كج وػػرد عمػػ  تعروػػؼ 

 .(ّ(ال ارح فإٌيل لـ وعت ر في الةد ت ووف الاوئض"
فالرإػػػي صػػػرح  خػػػركج الجممػػػض الةالوػػػض المرت طػػػض  ػػػالكاك فػػػي ال وتػػػوف 

  ف الةاجب كاتكعؽ عمول اليةكوكف.المذككروف عف تعروؼ الةاؿ الذم ذكره ا
كةػػػػوف  راد الرإػػػػي  ف وعػػػػالج هػػػػذا ا  ػػػػكاؿ ، فإٌيػػػػل لػػػػـ وعالجػػػػل عػػػػف 
ٌيمػػا عػػف طروػػؽ تغووػػر التعروػػؼ  ػػف ة مػػل ، كاع طروػػؽ تاكوػػؿ الجممػػض، كمػػا فعػػؿ مى

                                                 

الكظوػػؼ: ايوطػػع، الكظوػػؼ: عظػػـ السػػاؽ كالػػذراع، كالمؤوػػد: الداهوػػض،  ػػرح الوصػػائد  تػرٌ ( ُ(
 . ُّٗ/ُالع ر لمخطوب الت روزم، كهك مف معموض طرفض  ف الع د ال كرم، 

 . ٖ-ٕ/ِ رح الرإي ( ِ(
عمػػ   ػػكاهد  لسػػاف العػػرب، ابع ػػد الوػػادر  ػػف عمػػر ال غػػدادم، خزايػػض ايدب كلػػب ل ػػ( ّ(

 . َٓٓ/ُ رح الكافوض 
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ّن لمجمؿ الةالوض التي ج صاةب لاا ، فػذكر  ٌف ايىكلػ   ف تي  ؼ عػرٌ  جعمل  ام
ووػد  كةػػت ةصػكؿ مإػمكيل تعمػؽ الةػدث الػذم فػػي الةػاؿ  اٌياػا "جػّز كػّـ وت

 .(ُ(ذلؾ الكّـ  العاعؿ  ك المععكؿ ،  ك ما وجرم مجراها"
ك رل  ف تعروػػػؼ الرإػػػي هػػػذا، م يػػػي عمػػػ  تكمػػػؼ ؛ يٌيػػػل جػػػاّ لةػػػٌؿ 
م كمض الةاؿ التي ج ت ػوف هوئػض مػا ة ماػا ؛ لػذلؾ لػـ وجعػؿ  وػاف الاوئػض  ػرطنا 

 مف  ركط ةٌد الةاؿ.
عػػػالج  عػػػض جعػػػؿ الحػػػاؿ لبيػػػاف ويئػػػة نفسػػػىا :  المػػػذوب الثالػػػث:

اليةػػكووف م ػػػكمض الجمػػػؿ التػػػي ج صػػػاةب لاػػا  ةجػػػض  ٌياػػػا "تػػػدؿ عمػػػ  هوئتاػػػا 
 .(ِ(كةدها. يةك : جاّ زود كال مس طالعض ، فاف هوئض الةاؿ فول كةدها"

كهػػػػذا التاكوػػػػؿ غوػػػػر مو ػػػػكؿ لككيػػػػل  مػػػػرنا عاًمػػػػا ، ج وخػػػػٌص الةػػػػاؿ ، 
اجسػػػتئيافول كاجعتراإػػػوض ، التػػػي لاػػػا مةػػػٌؿ مػػػف فالجممػػػض الخ روػػػض كالكصػػػعوض ك 

ا عػػراب ، كالتػػي ج مةػػٌؿ لاػػا ، ت ػػوف هوئػػض يعسػػاا فكػػؿ جممػػض  اػػذا المعيػػ  ، 
هي ةاؿ.  ٌج ايل ويعٌرؽ  وف هذه الجممض الم ويض لاوئض يعسػاا كتمػؾ اسػتيادنا  لػ  
ف جػػػاّت  عػػػد تمػػػاـ  مػػػا تعػػػكد  لوػػػل ، فػػػإف عػػػادت  لػػػ  م تػػػد   يعر ػػػت خ ػػػرنا ، كاع
ف عػػادت  لػػ  معرفػػض  يعر ػػت ةػػاجن   الكػػّـ كعػػادت  لػػ  يكػػرة  يعر ػػت صػػعض ، كاع

ف لػػػـ تعػػػد  لػػػ  مػػػا ة ماػػػا ،  م: كايػػػت ميوط ض عيػػػل،  عر ػػػت اسػػػتئيافوض،  ك عػػػكاع
 ا تدائوض.

 ٌف معالجػػض الجمػػؿ الةالوػػض المرت طػػض الحػػاؿ ء بػػٌد لىػػا مػػف صػػاحب : 
 تغووػػر التعروػػؼ الػػذم  ػػالكاك التػػي ج صػػاةب لاػػا  إيزالاػػا ميزلػػض الظػػرؼ ،  ك 

اتعػػؽ عموػػل اليةكوػػكف،  ك  جعماػػا ل وػػاف هوئػػض يعسػػاا، تعيػػي  ٌف  صػػةاب هػػذه 
المذاهب عالجكا هذه الوإوض  اٌياـ لـ وتخػذكا عػكد الةػاؿ  لػ  صػاة اا  ػرطنا 

 في الةاؿ  ك تعروعاا.
                                                 

 . َُ/ِ رح الرإي ( ُ(
 . ُْٓ رح ا ظاار لع د ا ايوك ي، ص( ِ(
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 ٌف الوػػػكؿ  جػػػكاز اسػػػتغياّ الةػػػاؿ عػػػف صػػػاة اا غوػػػر مو ػػػكؿ ال تػػػض  ذ 
  اخػػػتّؼ مػػػذاه اـ  اسػػػالوب  ػػػت  ،  ٌف الةػػػاؿ معػػػردة اليةكوػػػكف  كػػػدكا ، عمػػػ

ّن  ػػػوف الةػػػاؿ  كايػػػت  ـ جممػػػض ، ج  ػػػٌد  ف وكػػػكف لاػػػا صػػػاةب، فوػػػد موػػػزكا مػػػذ
هما اسػػتيادنا  لػػ  مػػا ترجعػػاف  لوػػل ، فسػػو كول وػػذكر  ٌيػػؾ اكالصػػعض ، كعويػػكا  ةػػد

توػػػكؿ: "مػػػررت  رجػػػؿ معػػػل صػػػور صػػػائد"  ػػػل ] جػػػر صػػػائد[  ف جعمتػػػل كصػػػعنا 
ف  لػػػـ تةممػػػل عمػػػ  الرجػػػؿ كةممتػػػل عمػػػ  اجسػػػـ المإػػػمر المعػػػركؼ ]لرجػػػؿ[ كاع

 ػػػل..... كمذمػػػل : يةػػػف ةػػػـك  ايصػػػ تل ، فومػػػت مػػػررتي  رجػػػؿ معػػػل صػػػور صػػػائدن 
ف لـ تجعمل كصعا ] م: لـ  ييطمؽ عامدكف  ل   مد كذا ،  ف جعمتل كصعنا ، كاع
تجعمػػل عائػػدا  لػػ  ةػػكـ، كجعمتػػل عائػػدا  لػػ  فاعػػؿ ييطمػػؽ[ يصػػ ت. كاٌيػػل ةػػاؿ: 

 .(ُ(يطمؽ عامدوف"يةف ي
رد ، فػػػذكر  ٌيػػؾ توػػػكؿ : هػػػذه داٌ ػػػض ت ػػػتد مكسػػػكرنا المٌ ػػػمذٌػػػؿ كمذػػؿ هػػػذا 

سػػرجاا ،  ف ةممػػت (مكسػػكرنا( عمػػ  الإػػمور المسػػتتر فػػي ت ػػتد، كتوػػكؿ هػػذه 
 .(ِ(سرجاا،  ف ةممتل عم  داٌ ض دا ض ت تد مكسكره 

ك  ػػػك ال ركػػػات  ػػػف ايي ػػػارم وػػػذكر،  ٌف جمػػػع المػػػذكر السػػػالـ فػػػي ةكلػػػل 
اًسػًئيفى تعال : ( وجػكز  عرا ػل صػعض لوػردة ،  ك خ ػرنا  ك ةػاجن  (ّ((كيكنيكٍا ًقػرىدىةن قى

، فكممض (خاسئوف( تيكع  عرا اا استيادنا  ل  ما عادت (ْ(مف الإمور في ككيكا
 لول: فةوف جعمتاا عائدة  ل  ةردة ،  عر ت صعض ، كةػوف جعمتاػا عائػدة  لػ  

   . الإمور  عر ت خ رنا  ك ةاجن 
فتةدوػػد ا عػػراب م يػػي عمػػ  تةدوػػد الصػػاةب ، فػػّ ومكػػف  ف تعػػرب 
جممػػض مػػا ، ةالوػػض  ك صػػعض  ك خ ػػرنا  ٌج  ذا عرفيػػا صػػاة اا ، كالرإػػي يعسػػل ، 

                                                 

 . ْٗ/ِكتاب سو كول ( ُ(
 . ُِٔ/ّالموتإب ( ِ(
 . ٓٔسكرة ال ورة، مف ا وض ( ّ(
 . َٗ/ُالور ف   عراب ال واف في غروب( ْ(
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لـ وعمؿ  ما ةاـ  ل مػف تغووػر التعروػؼ، فوػد تكمػـ عمػ  صػاةب الةػاؿ ك ػاةي 
اليةػػػكووف ذاكػػػرنا  ةكامػػػل ككػػػؿك ةكاعػػػده
ّن "اعمػػػـ  فٌ  (ُ( الةػػػاؿ ةػػػد  كممػػػا ذكػػػره مػػػذ
راك نػػػا . كمػػػف المععػػػكؿ كةػػػده ، يةػػػك:  اوكػػػكف مػػػف العاعػػػؿ كةػػػده ، كجػػػاّ زوػػػدن 

إر ت زودنا مجردنا عف ذوا ػل ، فػإذا ةمػت : لووػت زوػدنا راك نػا ، فػإف كػاف هيػاؾ 
ف صاةب الةاؿ ، جاز  ف تجعماا لما كايت لل مف ةرويض ةالوض  ك مكايوض ت وٌ 

الةاؿ عف العاعؿ، كجب تودومػل  لػ   العاعؿ  ك المععكؿ، كاف لـ تكف ، ككاف
جيب صاة ل ،  زالض الم س، يةك: لووػت راك نػا زوػدنا ، فػإف لػـ تودمػل فاػك مػف 

 .(ِ(المععكؿ"
فكوؼ جاز لمرإي  ف وذهب  ل  جكاز استغياّ الةػاؿ عػف صػاة اا 
، كهك ةد ر ط  وياما ر طنا ، ةت   كد مػف خػّؿ كّمػل المػذككر ،  ٌف الةػاؿ 

  معرفتل ، كج وككف لاا كجكد  ٌج  كجكده؟.ج تعرؼ  ٌج 
كاسػػتيادنا  لػػ   ٌف الةػػاؿ ج  ػػٌد  ف تعػػكد  لػػ  صػػاةب ،  جػػاز جماػػكر 
ػا  ّن  ٌيػل وجػكز  ف توػكؿ : مػر زوػد ةائمن اليةكووف صوغنا دكف  خرل ، فذكركا مذ
 عمػػرك ، ذلػػؾ  مكػػاف جعػػؿ (ةائمػػا( ةػػاج مػػف زوػػد ، لكػػف ج وجػػكز  ف يوػػكؿ: 

ئػػذ ي ايػػد، لعػػدـ  مكػػاف جعػػؿ (ةائمػػض( ةػػاجن مػػف زوػػد ، فوتعػػوف ةو مػػر زوػػده ةائمػػضن 
 .(ّ(جعماا مف هيد ، كهذا ج وجكز ؛ يٌيل ج وجكز تودوـ ةاؿ المجركر عمول

كةػد جعػؿ اليةكوػكف ايصػؿ فػي الةػاؿ  ف تكػكف اسػمنا م ػتًوا  ؛ ذلػػؾ 
ذا كايػػت جامػػدة (مصػػدرنا   ك لتةمػػؿ إػػمورنا مسػػتترنا تعػػكد  ػػل  لػػ  صػػاة اا ، كاع

: اة ػؿ اسـ ذات(  كٌ  ّن لت  م تؽ ،  ك  ما وةمؿ الإمور العائػد ، فػإذا ةميػا مػذ
ػا ،عمػ  مػذهب ال صػرووف ،  ك  ة ػؿ  ا ، كاف التودور:  ة ؿ زود راكإن زود ركإن

                                                 

 . ِٓ/ِ، ِِ/ِويظر:   رةل عم  الكافوض ( ُ(
 . ُُ/ِ رح الرإي ( ِ(
، ك ػػػػػرح ا ػػػػػف عووػػػػػؿ َِِ، ك ػػػػػرح الكافوػػػػػض، صِٔٔ-ِٓٔ/ُايصػػػػػكؿ فػػػػػي اليةػػػػػك ( ّ(

ُ/ُْٔ . 



74 

 

ػػا ، عمػػ  مػػذهب ايخعػػش كالم ػػرد ،  ك  ة ػػؿ زوػػد ذا ركػػػض  زوػػد وػػركض ركإن
 .(ُ(،عم  مذهب الككفووف

ف المػػذككرة لمةػػاؿ الجامػػدة ، كايػػت اسػػتيادنا فتجػػد كػػؿك تػػاكوّت اليةػػكوو
 لػػػ   ٌف الةػػػاؿ ج  ػػػٌد  ف وكػػػكف لاػػػا صػػػاةب ، كوتةوػػػؽ هػػػذا  ػػػاف تعػػػكد عموػػػل 
 إػػمور مسػػتتر  ك ظػػاهر، فجعمػػكا كػػؿ توػػدوراتاـ  صػػو، ةاممػػض لاػػذا الإػػمور 

 العائد.
كاستيادنا  ل   ٌف الةاؿ ج  ٌد  ف وككف لاا صاةب، فإٌيؾ لـ تجد كتا نا 

مػػػ  الةػػػاؿ ، كلػػػـ وػػػتكمـ عمػػػ  صػػػاة اا ، فوػػػد اةتػػػرف الةػػػدوث عػػػف ةػػػط تكمػػػـ ع
  ةكاماا ك ركطاا  اةكامل ك ركطل في كؿ كتب اليةك.

 ٌف الوكؿ  جكاز استغياّ الةاؿ عف صاة اا،  ويػاةض مػا اتعػؽ عموػل 
اليةكوكف ، كهك  ٌف الةاؿ مف  ػركطاا  ف تكػكف يعػس صػاة اا فػي المعيػ ، 

 ةاؿ هك المكصكؼ  اذه الصعض.ك ٌياا صعض لل،  ك ٌف صاةب ال
كةد  جمع اليةكوػكف عمػ   ٌف الخ ػر كالصػعض كالةػاؿ مػف يسػب كاةػد،   

ك ٌياا جموعنا صعات لما ة ماا ، فكما ج ومكف كج وعوؿ  ف وككف هياؾ خ ر ج 
م تد  لل،  ك صعض ج مكصكؼ لاا ، فكذلؾ ج ومكف كج وعوؿ  ف تككف هياؾ 

يٌكه  ل  عض اليةكووف ، فاكد  ٌف "الةػاؿ  ميزلػض ةاؿ ج صاةب لاا. كهذا ما 
الصعض مف ةوػث المعيػ ، كج  ػٌد مػف مكصػكؼ لاػا معيػ  ، كذلػؾ المكصػكؼ 

 .(ِ(وسم  ذا الةاؿ ،  م: صاةب الةاؿ"
كمف مآخذ جعؿ الجممػض المرت طػض  ػالكاك ةػاجن ، كهػي ج صػاةب لاػا  

 ويامػا لتسػاكواما ،  ٌيل عيدما وتودماا فاعػؿ كمععػكؿ ، وإػوع صػاةب الةػاؿ 
لىػػًئٍف أىكىمىػػهي  عػػدـ كجػػكد مػػا وعػػكد عموامػػا ، كمػػا ةصػػؿ هػػذا فػػي ةكلػػل تعػػال : (

                                                 

كةا ػػػػوض الصػػػػ اف  ّٗ-ّٖ/ِ، ك ػػػػرح الرإػػػػي ٗٓ/ِ ػػػػرح المعصػػػػؿ ج  ػػػػف وعػػػػوش ( ُ(
ّ/ْٔ. 

 . َُٖالعاخر في  رح جمؿ ع د الواهر، ل مس الدوف ال عمي، مخطكط كرةض ( ِ(
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نىٍحفي عيٍصبىةه  فوػد  جػاز اليةكوػكف جعػؿ الةػاؿ مػف الػذئب ،  ك مػف  (ُ((الذٍِّئبي كى
 .(ِ(إمور وكسؼ ، عمول السّـ،  ك مف كمواما

ختؿح معيػاه  ذا كوؼ وجكز هذا ، كالمعركؼ عيد اليةكووف  ٌف الكّـ و
:  جػػػاب  ّن عػػػادت الجممػػػض الةالوػػػض فوػػػل  لػػػ  صػػػاةب ج وياسػػػ اا؟ فمػػػك ةميػػػا مػػػذ
الطالػػبي مدرلسىػػل إػػاةكنا فزجػػره ، فإٌيػػل ج وصػػ   ف وكػػكف صػػاةب الةػػاؿ هػػك 
المععػػػكؿ ؛ ييػػػل خػػػّؼ الموصػػػكد كالكاةػػػع، كهػػػك  ٌف الإػػػاةؾ كػػػاف الطالػػػب ؛ 

لعسػػد الكػػّـ ، ككػػاف مخالعنػػا لممػػراد كلاػػذه زجػػرىه مدرلسيػػل ، كلػػك جعميػػاه المععػػكؿ 
 كايمر الةاصؿ ، ف عوداف صاةب الةاؿ وإوع المعي .

كمجمؿ الوكؿ  ٌف الخ ر ما سمي خ رنا، كج  يعػًرب كػذلؾ  ٌج يٌيػل عػاد 
 لػػػ  م تػػػد  ، كمػػػا  ٌف الصػػػعض كػػػذلؾ ، مػػػا سػػػموت كج  يعًر ػػػت صػػػعض  ٌج يٌياػػػا 

مػػػػا سيػػػػملوت كج  يعًر ػػػػت هػػػػذا عػػػػادت  لػػػػ  مكصػػػػكؼ ، فكػػػػذلؾ الةػػػػاؿ ، فإٌياػػػػا 
ا عراب ،  ٌج يياا عادت  ل  صػاةب ك ٌويػت ةالػل ؛ فأٌياػا  ٌويػت ةػاؿ مػف 

ػػا  ػػاف ومغػػي الةػػاؿ اعػػادت  لوػػل  يعًر ػػت ةػػاج، فمػػف ومغػػي صػػاة اا  لزميػػاه  لز  من
 رمتاا ،  ؿ هػك  لغاهػا عيػدما  لغػاه ، كهػذه  دواوػض ج جػداؿ فواػا ، كةػد   ػار 

ةوث جعػؿ صػاةب الةػاؿ ركينػا  ساسػًوا فػي  (ّ(وف المةدذوف لواا  عض الدارس
 الجممض الةالوض، ك ٌيل ج وككف لاا كجكد  ذا افتيًود.

فالوكؿ  جكاز استغياّ الةاؿ عف صاة اا ، هػذا الػر م الػذم عالجػت 
 ل طائعض مف اليةكووف الم كمض التي طاؿ الةػدوث عياػا ، ج وصػٌ  ايخػذ  ػل 

ؿ ج  ػػػٌد  ف وكػػػكف لاػػػا صػػػاةب ، كلاػػػذا يجػػػد الطائعػػػض ، اسػػػتيادنا  لػػػ   ٌف الةػػػا

                                                 

 . ُْسكرة وكسؼ، مف ا وض ( ُ(
، ََُ/ِ، كةا ػػوض مةمػػد ايموػػر عمػػ  المغيػػي ُّٗ/ُوػػس عمػػ  التصػػرو  ( ةا ػػوض، ِ(

 . َُٗ/ِكةا وض الص اف 
 . ِٕٔالةاؿ في الجممض العر وض، ص( ّ(
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ايخرل مف اليةكووف، عالجت الجمؿ التي ج صاةب لاػا  تاكوماػا  مػا وةمػؿ 
 الإمور العائد، لوجعمكا لاا صاة نا  اذا التاكوؿ.

 تأكيمىا بما يحمؿ الضمير العائد:
 ٌف اليةػػكووف ةػػالكا  كجػػكب ر ػػط الجممػػض  مػػرٌ كجػػكب تقػػدير الضػػمير :        

الةالوػػػض  صػػػاة اا  ػػػالكاك، عيػػػد تجردهػػػا مػػػف الإػػػمور العائػػػد، يةػػػك: جػػػاّ زوػػػد 
 (ّ(كالسػػػوكطي (ِ(كا ػػػف ه ػػػاـ (ُ(كال ػػػمس طالعػػػض، كيسػػػب   ػػػك ةوػػػاف اييدلسػػػي

 لػػ   ا ػػف جيػػ   ٌيػػل خػػالؼ الجماػػكر، كذهػػب فػػي سػػر الصػػياعض  (ْ(كالةمصػػي
ٌف المعيػػػ  جػػػاّ زوػػػد  لػػػ   ٌيػػػل ج  ػػػٌد مػػػف توػػػدور ا لإػػػمور مػػػع الػػػكاك مطمونػػػا ، كاع

 كال مس طالعض كةت مجوئل ، ذـ ةذؼ الإمور، كدلت الكاك عمول.
ـك   عػػض اليةػػكووف تاكوػػؿ ا ػػف جيػػي هػػذا عمػػ   ػػاةي ال ػػكاهد،  كةػػد  عػػ

نىٍحفي عيٍصبىةه فجعؿ ةكلل تعال : ( الػذلٍئبي لىًئٍف  ىكىمىلي   تودور: (ٓ((لىًئٍف أىكىمىهي الذٍِّئبي كى
يىٍةفي عيٍص ىضه   .(ٔ(زمف  كمل كى

كات اع هذا المذهب كػاف اسػتيادنا  لػ   ٌف الػكاك ج ومكػف  ف تغيػي عػف 
 .(ٕ(الإمور ال تض، كما صٌرح  اذا ا ف جيي

 عػد  ف ذكػر ا ػف ه ػاـ ا  ػكاؿ الػذم كةػع التأكيؿ بالحاؿ السػببي : 
الجممػض الةالوػض فواػا فول اليةكوكف، في مذؿ: جاّ زود كال مس طالعػض ، لكػكف 

ج ت ػوف هوئػض فاعػؿ  ك مععػكؿ ، ذكػر  ٌف ا ػف جيػي  ٌكلاػا " ػػ: جػاّ زوػد طالعػض 

                                                 

 . ُُِمياج السالؾ، ص( ُ(
 . َٓٓ/ِمغيي الم وب ( ِ(
 . ِْٔ/ِهمع الاكامع،  تودوـ اليعسايي ( ّ(
 . ُّٗ/ُةا وض وس الةمصي عم   رح التصرو  ( ْ(
 . ُْسكرة وكسؼ، مف ا وض ( ٓ(
 . ُِٗ/ِةا وض الدسكةي عم  المغيي ( ٔ(
 . ِْٓ/ِهمع الاكامع، لمسوكطي،  تودوـ اليعسايي ( ٕ(
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ال ػػػمس عيػػػػد مجوئػػػل ، فاػػػػي كالةػػػػاؿ كاليعػػػت السػػػػ ووف كمػػػررتي  الػػػػدار ةائمػػػػا 
 . (ُ(سكاياا ، ك رجؿ ةائـ غممايل"

كذمض يةكوكف  خركف  ٌكلكا هذا التاكوؿ لةٌؿ هػذا ا  ػكاؿ مست ػادوف 
 .(ِ(هد يعسل، دكف  ف ويس كه  ل   ةد ال ا

ؿك  اػذا التاكوػؿ ؛ يٌف الجممػض ايةمٌػت  لود ظف اليةكوكف  ٌف ا  كاؿ ةي
 لػ  معػرد مػػع  ٌف الم ػكمض فػػي الةوووػض  ووػػت عمػ  ةالاػػا ؛ يٌف الةػاؿ السػػ  ي 
 تصرو  اليةكووف، ج تيعدح كصعنا لمػا ة ماػا ،  ػؿ لمػا  عػدها ، فاػي  اػذا ظمٌػٍت 

ػػف  خػػرج اليعػػت السػػ  ي ج ت ػػوف  هوئػػض صػػاة اا ؛ كمػػف اليةػػكووف المةػػدذوف مى
عرا ل ا. (ّ(لمس ب المذككر مف معي  الكصؼ كاع  كهذا  اف الةاؿ الس  ي  وإن

ا.   وإن
كعمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف  ٌف  ٌم   ػػػػكاؿ، مامػػػػا ك ػػػػر، ومكػػػػف ةمٌػػػػل  كسػػػػاطض 
التاكوػػؿ، فػػإٌف الجمػػؿ التػػي  راد اليةكوػػكف معالجتاػػا ، لػػـ ت مػػ،  ػػل درجػػض الةػػاؿ 

ض وإػاؼ  لػ  ذلػؾ  ٌف الصػوغض التػػي اسػتعممكها لػـ تكػف مطا وػض لمةػػاؿ وػةوووال
السػػ  ي يعسػػل ، كو ػػدك  ٌياػػـ وإػػعكف  ػػركطنا لاػػذا اليػػكع مػػف الةػػاؿ ، كهػػك  ف 
وككف معمكلاا مإافنا  ل  إمور وعكد  ل  صاة اا ، كالمذػاؿ الػذم است ػاد 
  ػػػل ا ػػػف ه ػػػاـ ك عػػػض اليةػػػكووف  عػػػد  ف است ػػػاد  ةػػػاؿ سػػػ  ي، يةػػػك: رك ػػػتي 
العرس غائ نا صاة ل ، ذكر  ٌيل "و ػترط فػي هػذه الةػاؿ  ف وكػكف المرفػكع  اػا 

                                                 

 . ْٔٔ/ِمغيي الم وب ( ُ(
، كالمطػػالع السػػػعودة َِْ/ّ، همػػع الاكامػػػع،  تةووػػؽ مكػػـر ُْٖرصػػؼ الم ػػايي، ص( ِ(

 . َٔ، كةا وض مةمد ايمور عم   رح  ذكر الذهب، صّْٕ/ُ
، كفػػػػػي اليةػػػػػك العر ػػػػػي ةكاعػػػػػد كتط وػػػػػؽ، ُِٓ ةوػػػػػاّ اليةػػػػػك   ػػػػػراهوـ مصػػػػػطع ، ص( ّ(

 . ُٖٖلممخزكمي، ص
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متصػػّ  إػػػمور وعػػكد  لػػػ  صػػاة اا ، كهػػػك الاػػاّ فػػػي مذاليػػا المتصػػػؿ  كممػػػض 
 .(ُ((صاة ل( الذم وعكد  ل  العرس"

كتاكوػػؿ اليةػػكووف الػػذم كػػاف  صػػوغض : جػػاّ زوػػد طالعػػض ال ػػمس عيػػد 
 ي هيػا ، متصػّ  الإػمور العائػد،  م: لػـ مجوئل ، لـ وكف مرفكع الةػاؿ السػ 

 وكف معمكلاا مإافنا  ل  هذا الإمور.
فالجمؿ التي ج صاةب لاا ما  ص ةت ةاجن س  ًوا ةت   عد التاكوػؿ 
كهذا ودؿ عم   دة  عد هذه الجمؿ عف هذا المعي ، كعف صّح عكدها  ل  

 صاةب ك واف هوئتل.
  ػػكاؿ الجممػػض  (ِ(السػػخاكمةػػٌؿ تأكيمىػػا بمشػػتؽ مناسػػب لمعناوػػا : 
  الةالوض التي ج صاةب لاا في ةكؿ ال اعر:

كيياتاا          ميجرد ةوًد ايكا ًد هوكؿ  كةد  غتدم كالطوري في كي
 تاكوماا  ػ(م كرنا( كهذا هك  ةد التاكوّت التػي ذكرهػا ا ػف ه ػاـ لةػٌؿ الم ػكمض 

مػػع  ٌيػػل ةػػد ةػػاؿ  ػػػل  (ْ(،  ٌج  ٌيػػل يسػػب هػػذا التاكوػػؿ  لػػ  ا ػػف عمػػركف(ّ(يعسػػاا
 السخاكم ة مل.

و ػػدك  ٌف التاكوػػؿ الػػػذم ا ػػتار عيػػػد تصػػدير الجممػػػة باسػػـ مشػػػتؽ : 
اليةػػكووف فػػي هػػذا ال ػػاب، هػػك تصػػدور الجممػػض  اسػػـ وةمػػؿ الإػػمور العائػػد ، 

                                                 

التةػػػؼ الطرفوػػػض فػػػي تكإػػػو  كتكموػػػؿ  ػػػرح اججركموػػػض، لم ػػػوه مةمػػػد ال ػػػوه   ػػػراهوـ ( ُ(
 . ُّٓ/ِ، اليةك الكافي ّّالطرفي، ص

 . ُِٕ-ُُٕ رح المعصؿ، صالمعإؿ في ( ِ(
 . ْٔٔ/ِمغيي الم وب ( ّ(
هك مةمد  ف مةمد  ػف   ػي عمػي  ػف   ػي سػعد  ػف عمػركف الةم ػي، جمػاؿ الػدوف   ػك ( ْ(

هػػػ، ْٗٔهػػػ، مػػف  ذػػاره  ػػرح المعصػػؿ لمزمخ ػػرم تٔٗٓع ػػد ا، يةػػكم، كلػػد سػػيض 
 . ِْٕ/ٔمعجـ المؤلعوف 
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نىٍحػفي عيٍصػبىةه فمياـ مف جعؿ ةكلل تعال : ( كيةػك: جػاّ  (ُ((لىػًئٍف أىكىمىػهي الػذٍِّئبي كى
زود كال مس طالعض ،  ك كالجوش مصطؼ،  تودور: لئف  كمػل الػذئب مصػاة نا 
لككييػػا عصػػ ض ، كجػػاّ زوػػد مصػػاة نا لطمػػكع ال ػػمس،  ك مصػػاة نا جصػػطعاؼ 

 .(ِ(الجوش
كمػػػياـ مػػػف جعػػػؿ يةػػػك: جػػػاّ زوػػػد كعمػػػرك جػػػالس،  توػػػدور: جػػػاّ زوػػػد 

 .(ّ(موارينا لجمكس عمرك، كذلؾ ةدر ايمذمض السا وض
 اـ مف جعؿ ةكؿ ال اعر:كمي

كيياتاا          ميجرد ةوًد ايكا ًد هوكؿ  كةد  غتدم كالطوري في كي
ػػػا هػػػذه الةالػػػض ر الجممػػػض  معػػػظ كمػػػياـ مػػػف صػػػدٌ  (ْ( توػػػدور: كةػػػد اغتػػػدل مّ سن

 .(ٓ((مكافونا( لةٌؿ   كالاا في هذا ال اب
كهك وعرض م كمض الجمؿ التػي ج صػاةب  (ٔ(وذكر  عض المتاخروف

صػػػاةب لاػػػا ،  عػػػد  ف طػػػاؿ ةدوذػػػل عياػػػا ،  ٌف ا (سػػػ ةايل( ةػػػد مػػػفك عموػػػل 
 العذكر عم  خوػر التػاكوّت المياسػ ض ، ذلػؾ  ػاجٌطّع عمػ  كػّـ الػدمامويي 

                                                 

 . ُْسكرة وكسؼ، مف ا وض ( ُ(
 . ََُ/ِ، كةا وض مةمد ايمور عم  المغيي ُِٗ/ِةا وض الدسكةي عم  المغيي  (ِ(
، غور مةوؽ ص ( ّ( كةا وض السػجاعي  ُّٔ/ِي ، ك رح المغيي لم ميٌ َٓمعتاح العمـك

، ك ػرح الكعػراكم عمػ  َُٓكعم   رح ا ػف عووػؿ ص ٓٗعم   رح ةطر اليدل ص
كةا وض العطػار عمػ   ُْٗ/ِكةا وض الدسكةي عم  المغيي  ٖٗمتف ا جركموض ص

، ك رح مختصر جًدا عم  متف ا جركموض ِّكالككاكب الدروض ص َُٖايزهروض ص
 .ِّيةمد  ف دةّف، ص

كالمعإؿ في  رح   وات المعصؿ، كهك  اامش كتاب المعصؿ،  َٕٓ/ُخزايض ايدب ( ْ(
 . ٓٔلمسود مةمد  در الدوف   ي العراس اليعسايي الةم ي، ص

كةا ػػوض وػػس  ُُّ/ّ، ُِٔ/ّ، كعػػركس ايفػػراح ْٖٖرح الكافوػػض، صال سػػوط فػػي  ػػ( ٓ(
 . ُٗ/ِكةا وض الص اف  ُّٗ/ُالةمصي عم   رح التصرو  

 . ِّ-ُّهك مةمد  ف  ةمد ايهدؿ، كةد مر ذكر اسمل، الككاكب الدروض، ص( ٔ(
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نىٍحػفي ةوث ةاؿ في المياؿ الصافي:  ٌف تاكوؿ ةكلل تعال : ( لىًئٍف أىكىمىهي الذٍِّئبي كى
( "لػػئف  كمػػل الػػذئب غوػػر متمعػػت  لػػ  تعصػػ يا ،  ٍف جعمػػت الةػػاؿ مػػف ةه عيٍصػػبى 

العاعؿ " ك  تاكوؿ" لئف  كمل الذئب مةعكظنا  يا،  ك  تعص يا  ف جعمػتى الةػاؿ 
 مف المععكؿ".

وػػدؿ التع وػػر الػػذم اسػػتعممل هػػذا اليةػػكم فػػي  داوػػض كّمػػل عمػػ  عظػػـ   
ف الػيعـ التػي مػفك ا هذه الم كمض عيده، ةت  جعؿ العذكر عمػ  تاكوػؿ لاػا مػ

  اا عمول . 
عموػػل التكمػػؼ، كمػػا  ٌف صػػوغتل خاصػػض  ا وػػض   ٌج  ٌف هػػذا التاكوػػؿ  ػػادو 

المذككرة، فإذا  ٌكؿ ا وض  ما س ؽ ذكره ، فكوؼ سوؤكؿ  ػاةي الجمػؿ مػف التػي 
 ج صاةب لاا؟

كمػا  ٌف التاكوػؿ  التأكيؿ بما يحمؿ الضػمير العائػد ء يحػؿ اإلشػكاؿ :
ي عػػف الإػمور لػػـ وةػػؿك ا  ػكاؿ، كػػذلؾ التاكوػػؿ  مػا وةمػػؿ الإػػمور  المسػتغي

 العائد،  كإل  ذلؾ فوما واتي:
فر فول  مػكر مػف  هماػا  ف تكػكف ا ٌف التاكوؿ المو كؿ وجب  ف تتك -ُ

 صوغتل مستكةاة مف معي  الجممض المؤكلض ، كمطا وض لموصكد المتكمـ.
ف وكٌظعػػػػل لةػػػػٌؿ  ٌم التاكوػػػػؿ مسػػػػالض هٌويػػػػض ، ك موػػػػدرة كػػػػٌؿ يةػػػػكم  -ِ

ّن لغكم في خطػا ك وػر، فيصػب العاعػؿ، فوػاؿ: كتػب كاف   كاؿ ، فمك كةع مذ
زودنا رسالض، فإف  كسع هذا اليةكم  ف ورل كجاا  تاكوؿ الغمط عم  الرغـ مف 
 عد التاكوؿ، فوزعـ  ٌيل يص ل عم  اجختصاص،  ذ التودور: كتب  خٌص زودنا 

ترواػا مػف   ػكاؿ  التوػدور المتكملػؼ ، لكػف رسالض، فكؿ مسالض ومكف ةٌؿ مػا وع
وجب  ف ويعٌرؽ  وف التودور الذم وعرإل تركوب الجممػض كمعياهػا ، ك ػوف الػذم 

 وعرإل اليةكم عم  المسالض لةٌؿ م كمض، فوتعٌسؼ فول.
وػػذكر يةػػكم مػػف المتػػاخروف  ٌيػػل و ػػترط فػػي الجممػػض الةالوػػض  ف تكػػكف 

، كػػػ : جػػاّ صػػاوب مػػف الػػركـ ركمًوػػا،  م: م ػػا اا  كصػػعان  ّن ا  ك تػػاكو "صػػروةن
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لمػػػركـ، كميػػػل الجممػػػض: جػػػاّ زوػػػد كال ػػػمس طالعػػػض... هػػػك فػػػي تاكوػػػؿ مصػػػاة نا 
 .(ُ(لطمكع ال مس"

مر الكّـ عم  ما ذهب  لول   ك عمي اليةكم ةوف سٌكغ خمك الجممػض 
ػػػا عمػػػ  الةػػػاؿ التػػػي لوسػػػ االةالوػػػض مػػػف الإػػػمور العائػػػد ةواسن ،  م ػػػتًوا ت اسػػػمن

 كسوعاد  يّ مف ذاؾ الكّـ، لإركرة الةاجض  لول في هذا المواـ.
لك ةميا:  ة ؿ زود  سدنا، لجاز  ف يؤكؿ الةاؿ الجامدة التي ج تتإمف 
الإمور العائد،  ما وتإمف هذا الإمور، فوجكز  ف يوكؿ:  ٌياا  تودور:  ة ؿ 

ا  ٌف السػامع وعاػـ ذلػؾ ، فةػوف زود  جاعنا ؛ يٌف هػذا هػك ةصػد المػتكمـ ، كمػ
يسمع مذؿ هذه الجممض يدرؾ  كإػكح  ٌف المػراد كصػؼ زوػد  ال ػجاعض ، كهػذا 
مػػػا ويط ػػػؽ عمػػػ  الةػػػاؿ الجامػػػدة (ركمًوػػػا( فإٌيػػػل صػػػ  تاكوماػػػا  م ػػػتؽ وةمػػػؿ 
الإمور العائد ؛ يٌف المتكمـ ةصد فواػا  جػّّ كصػؼ صػاوب  الركموػض عيػد 

  مر الجممض.مجوئل مف  ّده ، ككما هك عمول 
 ػػػػؿ هػػػػذه الةػػػػاؿ كالتػػػػي ة ماػػػػا ، ككػػػػؿ ةػػػػاؿ جامػػػػدة ، وكػػػػكف المعيػػػػ  

ّن فواا ، ومكػف  دراكػل  ػّ تاكوػؿ، فاػي لوسػت مةتاجػض االكصعي لصاة اا م ذ
 لول   عار السامع  ل ،  ٌما تاكوؿ يةػك: جػاّ زوػد كال ػمس طالعػض ، التػي ج 

يٌيػل لػـ وكػف فػي صاةب لاا  ما وةمؿ هذا الصاةب ، ج وجػكز ايخػذ  ػل ؛ 
ةصػػد المػػتكمـ كج فػػي  ةسػػاس السػػامع، كصػػؼ زوػػد  اٌيػػل ال ػػمس طالعػػض ، ج 
ةوووػػض كج مجػػازنا ، فاػػذه الجممػػض كيةكهػػا ج صػػاةب لاػػا، كسػػت و  كػػذلؾ عمػػ  

 الرغـ مف التاكوؿ.
لٌػػ-ّ ت الجمػػؿ السػػا وض  مػػا وةمػػؿ الإػػمور العائػػد، فوػػد اذ ػػت ةػػوف  يكل

س، ك م ظؿ كاف في الجممض ة ؿ تاكوماا  ػؿ  التاكوؿ  يّ لـ وكف لل  م  سا
ؿ ،  ةػػد اختمػػؽ هػػذا ال ػػيّ اختّةنػػا ، كذلػػؾ  إإػػافض كممػػات مػػف  ي ػػاّ المػػؤكل

                                                 

 . َٔةا وض مةمد ايمور عم   رح  ذكر الذهب، ص( ُ(
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ًعمػػػت جممػػػض : جػػػاّ زوػػػد كال ػػػمس طالعػػػض ،  توػػػدور: جػػػاّ زوػػػد موارينػػػا  فةػػػوف جي
لطمػػػكع ال ػػػمس، فػػػإٌف الػػػذم صػػػار لػػػل صػػػاةب ، كعػػػاد  لػػػ  زوػػػد ، هػػػك اجسػػػـ 

جمػػب مػػف خػػارج الجممػػض ، ك إػػوؼ  لواػػا ،  ٌمػػا الجممػػض الم ػػتؽ (موارينػػا( الػػذم 
م تػدئاا ، فوػد  ووػت ج صػػاةب    ذاتاػا التػي صػار مصػدر خ رهػا مإػػافنا  لػ

لاا ، كج تعكد  ل  زود ، كاف هذا التاكوؿ جيّ  ػل  ذ ػات  ٌف الةػاؿ مةذكفػض 
 ، كهذا هك تودورها.

ائر ال ػارزة ككذلؾ ال اف عيد تاكوماا  الةاؿ الس  ي ، فكٌؿ هػذه الإػم
كالمسػػػػتترة التػػػػي عػػػػادت  اػػػػا الجممػػػػض  لػػػػ  صػػػػاة اا ، ةػػػػد كايػػػػت مػػػػف تاكوػػػػؿ 

  ف واتي  مذؿ هذا التاكوؿ.  كاف اليةكووف، ك إمكاف  م يةكم
 الفصؿ الثاني : كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في الميزاف    

 عد دراسض كاك الةػاؿ عيػد اليةػكووف فػي العصػؿ ايكؿ ت ػوف  ٌف هيػاؾ  
عػػػػػامتوف  ػػػػػغمت اليةػػػػػكووف ، همػػػػػا الػػػػػر ط  ػػػػػالكاك ، كتجػػػػػٌرد الجممػػػػػض ةإػػػػػوتوف 

 المرت طض  الكاك مف الإمور العائد  ل  صاة اا .
كةػػػد كاجػػػل اليةكوػػػكف هػػػاتوف الوإػػػوتوف  ػػػالتعموّت كالتػػػاكوّت ، كةػػػد  

اتإ   عدها جموعا عف الصكاب ، مػع ظاػكر تياةإػاا كغمكإػاا كتكٌمعاػا ، 
رت اطاػػا  ػػالكاك لاػػذه العمػػض ككػػاف عػػدـ ارت اطاػػا كالةوووػػض  ٌف الجممػػض لػػـ وكػػف ا

ٌيمػػا ارت طػػت  ػػالكاك يٌيػػل  يروػػد مياػػا  لتمػػؾ مػػف العمػػؿ التػػي ذكرهػػا اليةكوػػكف ، كاع
معي  المعوض ، كلـ ترت ط يٌيل  يرود مياا معي  الةاؿ ، ككذلؾ الوإػوض الذايوػض 

لظػركؼ فإٌف الجممض لـ تتجرد مف الإمور الراجع  ل  صاة اا ؛ يياا  ةكػـ ا
ٌيمػػا كايػػت كػػذلؾ يٌيػػل مػػا  روػػد  ،  ك يٌياػػا كػػذا ككػػذا ، ممػػا ذكػػره اليةكوػػكف ، كاع
مياػػا  ف تكػػكف ةالوػػض ،  ػػؿ مععػػكجن معػػل ، كالمععػػكؿ معػػل ، ج و ػػترط فوػػل  ف 
وعكد  ل  مصاة ل  الإػمور ،  ٌج  ٌف اليةػكووف لػـ وصػرةكا  اػذا التعسػور فػي 

 لكاك هي كاك الةاؿ .هاتوف الوإوتوف  جماعاـ عم   ٌف هذه ا
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كالػػذم  راه  ٌف هػػذه الػػكاك لوسػػت كاك ةػػاؿ ، ك ٌف الجممػػض الةالوػػض غوػػر  
مةتاجض  لػ  الػر ط  اػا ، هػذا مػف جاػض كمػف جاػض  خػرل فػاٌف هػذه الػكاك التػي 
سػػػماها اليةكوػػػكف كاك الةػػػاؿ ،  ٌيمػػػا هػػػي فػػػي الةوووػػػض كاك معوػػػض ،  ةػػػكؿ  اػػػذا 

ؿ الةدوث عيل في استيادنا  ل  معاوور ويورح  ةكماا ال يةكوكف ، كهذا ما سويعصك
 هذا العصؿ . 

ذكر مةوؽ ايزهوض  ٌف  كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في ميزاف التقدير:
كسػػو كول لػػـ  (1(سػػو كول ةػػاؿ: " ذا كايػػت الػػكاك  معيػػ  ( ذ( ، فاػػي كاك ةالوػػض"

وسػػػتعمؿ لعػػػظ (كاك الةػػػاؿ( فمػػػـ  جػػػد هػػػذا المصػػػطم  عيػػػده كج عيػػػد ايخعػػػش 
مػػف ال صػػرووف ، كج عيػػد العػػراّ كذعمػػب مػػف الكػػكفووف، فمػػف  وػػف جػػاّ  كالم ػػرد

 الوكؿ  اذه الكاك؟
فػػي العصػػؿ ايكؿ  ٌف كاك الةػػاؿ ي ػػات مػػف اتٌ ػػاع اليةػػكووف ر م  مػػرٌ 

سو كول في  عرا ل ا وض التي است اد  اا في مكإكع كاك اج تداّ ةوث جعؿ 
ارة جعمػػكا الػكاك دالٌػػض عمػػ  ا وػض  توػػدور "كطائعػض فػػي هػذه الةػػاؿ" فمػف هػػذه الع ػ

 الةاؿ ك عر كها كذلؾ.
كالتوػػػدور المػػػذككر ج وصػػػ  اجسػػػتياد  لوػػػل ، فػػػي تعوػػػوف هػػػذا المعيػػػ  
 مكػػػاف اسػػػتعمالل فػػػي الجممػػػض الةالوػػػض كغورهػػػا ، فػػػومكف  ف يػػػزعـ  ٌف الجممػػػض 
الخ روض في يةك،  ف هػذه الطائعػض ةػد  همػتاـ  يعسػاـ ، ةالوػض ؛ يٌياػا  توػدور، 

الطائعػػض فػػي هػػذه الةػػاؿ، كومكػػف  ف يذ ػػت مذػػؿ هػػذا الػػزعـ فػػي الجممػػض  ٌف هػػذه 
الكصعوض، في يةك : هذه طائعض ةد  همتاـ  يعساـ ؛ يٌياا  تودور، هػذه طائعػض 

 في هذه الةاؿ، كفي الجممض اجعتراإوض في ةكؿ ال اعر:
  ٌف الذمايوفى ك يملٍغتياا           ةد  ةكجٍت سمعي  ل  ترجماًف      

 اا  تودور:  ٌف الذمايوف في ةاؿ  مكغي  ٌواها . كةكؿ ال اعر : ييٌ 

                                                 

 . ِ، هامش رةـِِْف الممكةي، صكتاب ايزهوض، تةووؽ ع د المعو( ُ(
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وا لوت  عرم كالميي  ج تيعع    هأغدكف وكمنا ك مرم ميٍجمىعي    
)ُ) 

يياػػا  توػػدور: وػػا لوػػت  ػػعرم كالميػػ  فػػي هػػذه الةػػاؿ ،  ػػؿ ومكػػف  ذ ػػات هػػذا 
 توػػدور الػػزعـ فػػي المععػػكؿ معػػل ، يةػػك : سػػافرت كهطػػكؿ المطػػر ،  ةجػػض  ٌيػػل 

تعػػػال : (كمػػػا  لسػػافرت ةػػػاؿ هطػػكؿ المطػػػر، ككػػػذلؾ الجممػػض اجسػػػتئيافوض كوكلػػ
، فومكييػػػا  ف (ِ(ا  ػػػل(وعمػػػـ تاكومػػػل  ٌج ا، كالراسػػػخكف فػػػي العمػػػـ، ووكلػػػكف  مٌيػػػ

يجعماػػا  توػػدور: مػػا وعمػػـ تاكومػػل  ٌج ا، فػػي ةػػاؿ كػػكف الراسػػخوف ، ج وعممػػكف 
ا كالراسخكف في العمـ هذه ةالتاـ ،  ػؿ  ذلؾ،   ك  تودور: ما وعمـ تاكومل  جٌ 

ػػؿه م سػػم ى ًعنػػدىني الػػكاك فػػي ةكلػػل تعػػال : ( ػػ ن كىأىجى ػػى أىجى َـّ قىضى التػػي وعر اػػا  (ّ(("ثيػػ
طىآًئفىػػػةه قىػػػػٍد ، ج  جػػػد فواػػػػا مػػػا وختمػػػؼ عػػػػف كاك ((ْ(اسػػػتئيافوض االيةكوػػػكف كاكن  كى

ـٍ  ـٍ أىنفيسيىي الوض ، فا وتػاف مت ػا اتاف لعظنػا ( التي  عر اا اليةكوكف كاكنا ةأىوىمٍَّتىي
كمعيػػ  ، فايسػػمكب كاةػػد ، كالم تػػد  يكػػرة كمكػػرر فػػي ا وتػػوف ، كالجممػػض  عػػد 
الػػػػكاك ج صػػػػاةب لاػػػػا فػػػػي ا وتػػػػوف ، ككػػػػذلؾ وصػػػػ   ف يجعػػػػؿ ا وػػػػض ايكلػػػػ  
ّن كاجػػؿ فػػي هػػذه الةػػاؿ ، لكػػف مػػا الػػذم جعػػؿ اليةػػكووف   توػػدور: ذػػـ ةإػػ   جػػ

 ككاك (ك جؿ( كاك اجستئياؼ؟. وعر كف كاك (كطائعض( كاك ةاؿ
كلمػػػا كايػػػت الجممػػػض الةالوػػػض فػػػي ا وػػػض التػػػي است ػػػاد  اػػػا سػػػو كول ج 
صاةب لاا، فود خرجت عف تعروؼ الةاؿ الذم اتعؽ عمول اليةكوػكف ، يٌياػا 
لػػـ تكػػف ل وػػاف هوئػػض مػػا ة ماػػا ، كاليةكوػػكف  عػػد سػػو كول ، كمػػا مػػٌر فػػي العصػػؿ 

فعالجكه  استعماؿ لعظ الةػاؿ فجعمػكا يةػك،  ايكؿ ةد كاجاكا مذؿ هذا ا  كاؿ
 ؿ ال اعر:ك جئتؾ كزود ةائـ، كة

كيياتاا          ميجرد ةوًد ايكا ًد هوكؿ  كةد  غتدم كالطوري في كي
                                                 

 . ّٖٖ/ِمغيي الم وب ( ُ(
 . ٕسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ِ(
 . ِسكرة اييعاـ، مف ا وض ( ّ(
 . ُُٗالدايي، ص  ، كالجيَِْايزهوض، ص( ْ(
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 ك  جعػؿ ا وػض التػي  (ِ(كالطور في هذه الةػاؿ (ُ( تودور: جئتؾ في هذه الةاؿ
ػػد  است ػػاد  اػػا سػػو كول، كةكلػػل تعػػال : ( ػػرو كىاٍلبىٍحػػري يىمي  (ّ((ني ًمػػف بىٍعػػًدًن سىػػٍبعىةي أىٍبحي

كيةك : جاّ زود كعمرك وتكمـ ،  ك ر وتل كعمرك وػتكمـ ،  توػدور: فػي ةػاؿ مػا 
كجػاّ زوػد  (ٓ(كلك  ف اي جار في ةاؿ كػكف ال ةػر ومػده (ْ( همت طائعض مياـ

 .(ٕ(كر وتل في ةاؿ ككف عمرك وتكمـ (ٔ(ةاؿ ككف عمرك وتكمـ
ّن عم  ةالٌوض الجممض ؛ يٌف الذم كهذه التودورات ج ومكف   ف تتخذ دلو

وذ ت لاا ذلؾ عكدها  ل  صاة اا ، فإف لـ تعد دلت عم   ٌياا لوسػت ةالوػض، 
لوسػت  كالجممض  عد التودورات المػذككرة  ووػت ج تعػكد  لػ  صػاة اا ، فالمسػالض
فةػػوف متعموػػض  ػػاف يسػػتعمؿ لعػػظ الةػػاؿ كهػػذا مػػا يٌ ػػل عموػػل  عػػض اليةػػكووف ، 

عمػػت الجممػػض اجسػػموض ، يةػػك : جئتػػؾ كال ػػمس طالعػػض ،  ذ ػػات  ٌياػػا ةػػاؿ،  جي
 توػػدور: جئتػػؾ ةػػاؿ طمػػكع ال ػػمس، اعتيػػرض عمػػ  ذلػػؾ ،  ػػاٌف هػػذا التوػػدور ، 
لػػوس مػػف الةػػاؿ الػػذم هػػك  وػػاف هوئػػض العاعػػؿ  ك المععػػكؿ ؛ يٌف الجممػػض  ووػػت 

 .(ٖ( عد التودور خارجض عف تعروؼ الةاؿ  إجماع اليةكووف
كٌؿ ما سػ ؽ  ٌف الجممػض التػي ةػٌدرها سػو كول  معيػ  الةػاؿ  وإاؼ  ل 

، لـ تكف  عد الكاك ،  ؿ كايت الجممػض الخ روػض التػي كةعػت طائعػض م تػد  لاػا ، 
ـٍ  ما الجممض التي دخمت عمواا الكاك، كهػي ( ـٍ أىنفيسيػىي ػٍتىي طىآًئفىػةه قىػٍد أىوىمَّ ( فإٌيػل كى

                                                 

 . َٔمعايي الةركؼ لمرمايي، ص( ُ(
 . َُٕ رح الوصائد لمت روزم، ص( ِ(
 . ِٕسكرة لوماف، مف ا وض  ( ّ(
 . ِِٓ-ُِٓ، كتعسور الط رسي، المجمد ايكؿ، صِّ/ّتعسور الطكسي ( ْ(
 . ِّٖ/ّتعسور اليسعي ( ٓ(
 . ُِٔ/ّةا وض الدسكةي عم  مختصر التعتازايي ( ٔ(
 . ُِٕ/ّمكاهب العتاح ( ٕ(
 . ٖٕعرائس المةصؿ، مخطكط، كرةض ( ٖ(
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لػكاك غوػر داخمػض عمػ  جممػض ةالوػض لـ و مماا التودور الةالي ؛ لذا تكػكف هػذه ا
،  ؿ عم  جممض ةيدلر خ رها  معي  الةاؿ ككؿ جممض اسػموض كػاف خ رهػا جممػض 

 لككيل  مرنا عاًما. ل ص  في خ رها هذا التودور، فّ ع رة 
م  دل  لػػػ  ي ػػػاة كاك الةػػػاؿ ، كتسػػػموتاا هػػػذا اجسػػػـ ذ ذف ايصػػػؿ الػػػ

  ات هذا المعي  لمكاك.عيد اليةكووف ، ج وص  اجستياد  لول في  ذ
رٌب معتػػرض ووػػكؿ :  ٌيػػؾ ةػػد تكاجػػل تقػػدير المعيػػة بتقػػدير الحػػاؿ : 

عائونا في التودور، ةوف تجعؿ كاك الةاؿ كاك المعوض ، في يةك: اة ؿ زود كهػك 
و تسػػـ ؛ يٌف توػػدور هػػذه الجممػػض  ػػػ :  ة ػػؿ زوػػد م تسػػمنا ، ج   ػػكاؿ فوػػل ، فمػػا 

 تودورها عم  معي  المعوض؟
 كالجكاب عف هذا السؤاؿ وةتاج  ل   وإاح.

وعػػرب اليةكوػػكف المإػػارع فػػي ةكليػػا :  ة ػػؿ زوػػد و تسػػـ ، ةػػاج ؛ يٌف 
 تودور:  ة ؿ زود م تسمنا ، كوعر كف الجممض اجسموض في ةكليػا :  هـالجممض عيد

ا ، ا ؛ يٌياا عيدهـ  تودور :  ة ؿ زود م تسمن   ة ؿ زود كهك و تسـ ، ةاج  وإن
ٌيل ج وصٌ   ف يجعؿ تودور الجممض الذايوػض  ػيعس توػدور الجممػض ايكلػ ، ك رل  

  واف ذلؾ فوما واتي:
وػػزداد اجلت ػػاس  ػػوف الةػػاؿ كالمعوػػض ةػػوف وعمػػد المػػتكمـ  لػػ  ايتػػزاع -ُ

صعض مف صعات العاعؿ  ك المععكؿ ، لوجعماا لل مععكجن معل ،  صوغض جممض 
ة ؿ زود كهك و تسـ ، فوصور المععكؿ فعموض  ك اسموض ، يةك المذاؿ السا ؽ :  

معل صعض عائدة  ل  ما ة ماا ، فوص  ةويئذ  ف يجعؿ تودوره كتودور الةاؿ ، 
رجاعاا  ل  المكصػكؼ ، فعػي هػذه الةػاؿ و ػتد  يٌيل سومكف استّؿ الصعض كاع
الت ػػا ل كا  ػػكاؿ ، كوسػػاؿ الظػػف  ػػاٌف كاك (كهػػك و تسػػـ( كاك الةػػاؿ كهػػي فػػي 

؛ يٌف هػػذا هػػك الموصػػكد، فمػػك  رديػػا جعػػؿ مػػا  عػػدها ةػػاج ، الةوووػػض كاك معوػػض 
عػادة ذكػر  ا  ك و تسـ ، كلمػا كمعيػا  يعسػيا  جمػب الػكاك كاع لوميا : اة ؿ زود م تسمن

 العاعؿ  صوغض الإمور الميعصؿ.
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ةػػوف يوػػكؿ:  ة ػػؿ زوػػد كهػػك و سػػتـ :  كىصػػؼ زوػػد  رديػػا  ـ كصػػؼ -ِ
الجممػػػػض الخ روػػػػض (و تسػػػػـ(  الإػػػػمور الميعصػػػػؿ  اج تسػػػػامض ؟  م:   رديػػػػا جعػػػػؿ

كصعنا لعاعؿ  ة ؿ،  ـ  رديا جعماا كصػعنا لم ػدئاا ؟ ممػا ج  ػؾك كج جػداؿ فوػل 
ف  لػـ وظاػر،   ٌيا  رديا ايمر الذايي ؛ يف المعي  ايكؿ لـ وكػف موصػكدنا ، كاع

 فساده في هذا المذاؿ ، فايل سوظار جمًوا في  مذمض  خرل.
الإػػػمور فػػػي مذػػػؿ الجممػػػض التػػػي يةػػػف فوػػػد  كػػػد الجرجػػػايي  ٌف  عػػػادة 

 صددها ، هك كإعادة اجسـ الظاهر ،  ك اجسـ ايجي ي  ، فوكليا : اة ؿ زود 
كهػػك و تسػػـ ، هػػك كوكليػػا : اة ػػؿ زوػػد كزوػػد و تسػػـ ، ككوكليػػا: اة ػػؿ زوػػد كعمػػرك 

 (.ُو تسـ(
فمك جاز جعؿ (و تسـ( صعض لعاعؿ ( ة ػؿ( فػي ةكليػا :  ة ػؿ زوػد كهػك 

ا في ةكليا:  ة ؿ زوػد كعمػرك و تسػـ ، فمٌمػا لػـ و تسـ، لجاز ج عمل صعض لل  وإن
وصػػٌ  هػػذا فػػي المذػػاؿ الذػػايي دٌؿ عمػػ  ايػػل لػػـ وكػػف موصػػكدنا ال تػػض فػػي المذػػاؿ 

 ايكؿ.
استيادنا  ل  ذلؾ  ، فإٌف الجممض :  ة ػؿ زوػد كهػك و تسػـ ، ج وصػٌ   ف 

ؿ ( ة ػؿ( الػذم هػك وككف تودورها : اة ؿ زود م تسمنا ؛ يٌييا لـ يرد كصػؼ فاعػ
ٌيمػػػا  رديػػػا  ف يجعػػػؿ جممػػػض ، هػػػك و تسػػػـ ، مععػػػكجن معػػػل ،  زوػػػد  اج تسػػػامض ، كاع
لجممػػض :  ة ػػؿ زوػػد،  كسػػاطض الػػكاك، كوكػػكف المعيػػ   ٌف ةػػدكث  ة الػػل كةػػدكث 

 ا تسامتل كةعا في زمف كاةد.
مما وجػدر ذكػره  ٌف اليةػكووف ، كمػا مػٌر فػي العصػؿ السػا ؽ ذه ػكا -ّ

الةالوػػض ج تػػرت ط  ػػالكاك عيػػد  ػػ ااا  اسػػـ العاعػػؿ كتػػرت ط عيػػد   لػػ   ٌف الجممػػض
ا تعادهػػا عػػف هػػذا ال ػػ ل ، كةػػد عمػػؿ اليةكوػػكف  اػػذه الواعػػدة اليةكوػػض فػػي كػػٌؿ 

                                                 

مطػػػػكؿ ، كةا ػػػػوض السػػػػود ال ػػػػروؼ الجرجػػػػايي عمػػػػ  ُِٔ-ُِٓدجئػػػػؿ ا عجػػػػاز، ص( ُ(
 . ُٓٔالتعتازايي، ص
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ّن ما ييسب  ل    ي عمػي اليةػكم( (،  ٌيػل ُمسائؿ هذا المكإكع ، مف ذلؾ مذ
ض عمػػ   جػػاز عػػدـ  إػػمار كاك الةػػاؿ ، فػػي الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض المعطكفػػ

ةاؿ ، يٌياا  تودور اسـ العاعؿ ، كذكر الجرجايي  ٌف الجممػض اجسػموض الةالوػض 
،  ذا كردت غور مرت طض  الكاك، فود خرجت عػف ايصػؿ كالووػاس ، كج ومكػف 
ة كؿ هذا  ج"  إرب مف التاكوؿ، كيكع مػف الت ػ ول ، فوػكلاـ: كممتػل فػكه  لػ  

 (.ِلمعي ، كممتل م افاض لل"(فٌي  ،  ٌيما ةسف  غور كاك مف  جؿ  ٌف ا
كهػػػػػذه   ػػػػػارة كاإػػػػػةض مػػػػػف اليةػػػػػكووف  لػػػػػ   ٌف الجممػػػػػض الةالوػػػػػض غوػػػػػر 
المرت طض  الكاك، يةك  ة ػؿ زوػد و تسػـ ، وصػ  توػدورها  اسػـ العاعػؿ ،  ػؿ هػذا 
ما اتخذ ةجض لعدـ ر طاا  الكاك ، في ةوف ج وص  في المرت طض  اا ، يةك: 

ا ما اتحخذ ةجض لر طاا  الكاك.اة ؿ زود كهك و تسـ، تودورها  ل     ؿ هذا  وإن
كالمعمكـ  ٌف اليةكووف جعمكا الةاؿ المعردة (اسـ العاعؿ(  ساس معي  
ػا ،  ٌف الجممػض ج تػرت ط  ػالكاك عيػدما وػراد  الةاؿ، فكّماـ المذككر وعيي  وإن
مياا معي  الةاؿ ، كترت ط عيدما ج وراد مياا هذا المعي . هذا ما دلت عموػل 

ف لـ وعصةكا عيل. ةك   الاـ ، كاع
ػػػا  ٌف سػػػو كول ، كمػػػا مػػػٌر، لػػػـ وجعػػػؿ الجممػػػض -ْ ممػػػا وجػػػدر ذكػػػره  وإن

المرت طض  الكاك  تودور اسـ العاعؿ عم  الػرغـ مػف  ٌيػل جعػؿ مػا  عػدها  معيػ  
ػػا  الةػػاؿ ، كعمػػ  الػػرغـ مػػف  مكػػاف ايةػػّؿ  عإػػاا  لػػ  معػػرد ،  ػػؿ كػػاف دائمن

ّن ، الةػاؿ المعػردة فػي يةػك :  كممتػل وودرها  إعػادة ذكػر الػكاك ، فوػد جعػؿ  مػذ
فاه  ل   في ،  تودور: كممتل م افاض ، كةوف تكمـ عم  ةإوض رفع الةاؿ هيا 
، كر طل  ػالكاك، فإٌيػل ميػع جعػؿ المذػاؿ : كممتػل كفػكه  لػ  فػٌي،  توػدور: كممتػل 

                                                 

 . َٖٓ-َْٖ/ّ عراب الور ف الميسكب  ل  الزجاج ( ُ(
 . ُِٖدجئؿ ا عجاز، ص( ِ(
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م ػػافاض ،  ػػؿ عػػٌوف جعمػػل  توػػدور: كممتػػل كهػػذه ةالػػل ، فػػي ةػػوف جعػػؿ توػػدور: 
 (.ُ ل  فٌي ،  دكف كاك،  يعس تودور: كممتل فاه  ل  فٌي( كممتل فكه
هػػؿ وجػػكز  ف وكػػكف توػػدور (و تسػػـ( ك (كهػػك و تسػػـ( كاةػػدنا ؟  ٌف  -ٓ

جممػػػض (كهػػػك و تسػػػـ( تزوػػػد عمػػػ  جممػػػض (و تسػػػـ(  كممتػػػوف: الػػػكاك ، ك(هػػػك( ةػػػد 
ويتصػػككر اختعػػاّ الإػػمور الميعصػػؿ ، ييػػل العائػػد  لػػ  زوػػد ، فوتةػػد  الإػػمور 

فػػي اسػػـ العاعػػؿ، لكػػف مػػا  ػػاف اختعػػاّ الػػكاك ؟ هػػذه الكممػػض التػػي  ف  المسػػتتر
زوػػػدت فػػػي جمػػػؿ  ك ةػػػذفت مياػػػا ، كهػػػي تةتػػػاج  لواػػػا  ك كإػػػعت فػػػي غوػػػر 
ػػػػا عمػػػػ  عوػػػػب ،  مكإػػػػعاا عػػػػدمت فائػػػػدتاا  ك رٌكػػػػت  ك ايوم ػػػػت معايواػػػػا ر سن
كيهموػػض معياهػػا فوػػد جعمػػت مسػػؤكلض عػػف  هػػـ مكإػػكع فػػي عمػػـ المعػػايي كهػػك 

، فالكاك، كهذا  اياا ، ج وصٌ   ف ج وككف لاػا  م ظػؿ كػاف العصؿ كالكصؿ
في التودور ، كج وص   ف وككف تودور ، و تسـ ، هك يعس توػدور، كهػك و تسػـ 
ذا عمميػػػا  ف الػػػكاك ج تعػػػارؽ فػػػي كػػػؿ مكإػػػع ،  إجمػػػاع اليةػػػكووف، معيػػػ   ، كاع
العطػػػؼ كاجةتػػػػراف ،  ػػػػؿ ةوػػػؿ: ايصػػػػؿ فواػػػػا معيػػػ  المعوػػػػض ، ك ػػػػاةي معايواػػػػا 

( فإٌيل لجعؿ التودور مع لػرنا عػف جممػض (كهػك و تسػـ( كفوػل زوػادة عمػ  ِمجازوض(
تودور جممض (و تسـ(  إعيا  لول  صؿ معي  الكاك  اةرب ايلعاظ  لول. كمعػظ : 
موترينػػػػا  ك مصػػػػاة نا  ك (مػػػػع(  ك  عػػػػادة ذكػػػػر الػػػػكاك ، كةويئػػػػذ وكػػػػكف التوػػػػدور 

ة ػػؿ زوػػد موتريػػا  ا تسػػامتل  ك المياسػػب لوكليػػا :  ة ػػؿ زوػػد كهػػك و تسػػـ ، هػػك:  
مصاة نا ا تسامتل  ك مع ا تسامتل  ك كا تسامتل ، ك اذا وككف التودور المذككر 
ذا   إػػػرك ل اير عػػػػض داًج عمػػػ  معوػػػػض كاك (كهػػػػك و تسػػػـ( ج عمػػػػ  ةالوتاػػػػا ، كاع

 استي عد هذا التودور يجوب لتورو ل  ما واتي.
جعػؿ المععػكؿ معػل  يساؿ في ال ػدّ مػا كجػل اسػت عاده ، فػإف كػاف مػف

مصػػػدرنا، فػػػإٌف اليةػػػكووف ةػػػد  جمعػػػكا عمػػػ  جػػػكازه فػػػي يةػػػك : جػػػاّ زوػػػد كطمػػػكع 
                                                 

 . ِّٔ/ّ، كالموتإب ُّٗ/ُكتاب سو كول ( ُ(
 . ِّٖ/ُةا وض ال يايي عم  جمع الجكامع لجّؿ المةمي ( ِ(
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ذا كػػػػاف مػػػػف جعػػػػؿ المععػػػػكؿ معػػػػل  ال ػػػػمس ، كسػػػػافر  كػػػػر كهطػػػػكؿ المطػػػػر، كاع
ػػا ةػػد  جمعػػكا عمػػ  جػػكازه ، فوػػد جعمػػكا  مصػػدرا عائػػدنا  لػػ  مػػا ة مػػل ، فاػػذا  وإن

مػػػػؽ كتػػػػاتي مذمػػػػل ، ك يةػػػػك: ج تاكػػػػؿ السػػػػمؾ كت ػػػػرب المػػػػ ف ، كج تيػػػػل عػػػػف خ
 وصاف  زود الزائر كو تسـ ،  تودور: ج تاكؿ السمؾ مع  ػرب المػ ف ، كج تيػل 
عػػف خمػػؽ مػػع  توايػػؾ مذمػػل ، ك  وصػػاف  زوػػد الزائػػر مػػع ا تسػػامتل ، ةتػػ   ٌياػػـ 
عٌويكا فواا هذا المعي  كهذا التودور، فود است ػاد ا ػف ه ػاـ  المذػاؿ  : ج تيػل 

توايؾ مذمل  ، ك كجب يصب  توايؾ عمػ  المعوػض لعسػاد معيػ  جػره عف الو و  كاع
 (.ُعم  العطؼ(

كمػػع هػػذا كمٌػػل ، فمػػوس الوصػػد مػػف جعػػؿ الػػكاك فػػي المذػػاؿ :  ة ػػؿ زوػػد 
كهك و تسـ كاك المعوض ،  ف وككف المعي  :   ة ؿ زود مع ا تسػامتل ؛ يٌف هػذا 
ؿ التوػػدور وجعػػؿ المععػػكؿ معػػل معػػردنا كمصػػاة ل كػػذلؾ ، فػػي ةػػوف  ٌف المععػػك 

معل في المذاؿ هك جممض (هك و تسـ( كمصاة ل هػك جممػض ( ة ػؿ زوػد( كالمػراد 
هك اجةتراف  وف  ة اؿ زود كا تسامتل، كهذا المعيػ  لػـ تكػف التوػدورات المػذككرة 

 مع رة عيل  دةض. 
كخّصػػػض الوػػػكؿ فػػػي هػػػذا المكإػػػكع كفومػػػا وخػػػص المذػػػاؿ الػػػذم  ػػػد يا 
 ػػذكره ، لوكػػكف يمكذجػػا ل ػػاةي ايمذمػػض ،  ٌيػػل لػػوس المػػراد جعػػؿ اج تسػػامض صػػعض 
ٌيمػػا المػػراد  ف تكػػكف  ػػا جعماػػا مصػػاة ض لػػل ، كاع لزوػػد ، كمػػا  ٌيػػل لػػوس المػػراد  وإن

يعسػػل  ٌيامػػا  المعوػػض  ػػوف صػػعتي اج تسػػامض كا ة ػػاؿ العائػػدتوف  لػػ  المكصػػكؼ
ةصػػػمتا فػػػي كةػػػت كاةػػػد ؛ يٌف المععػػػكؿ معػػػل  ذا كػػػاف جممػػػض كػػػاف مصػػػاة ل 

 الجممض التي ة مل ج المعرد.
 
 

                                                 

 . ِِّ رح ةطر اليدل، ص( ُ(



91 

 

 كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في ميزاف التعريؼ :
كمػػا مػػٌر فػػي العصػػؿ السػػا ؽ ، فػػإٌف  تعريػػؼ الحػػاؿ كالمفعػػكؿ معػػه :

ك المععػكؿ كةػت كةػكع اليةكووف متعوكف عم   ٌف الةاؿ ما  ويت هوئض العاعػؿ  
الععؿ. كهذا التعروؼ لـ وتإمف ةإوض الر ط  الكاك، فاي ج دخؿ لاػا  الةػاؿ 

 ةسب تعروؼ الةاؿ. 
 مػػا المععػػكؿ معػػل، فوػػد اتعػػؽ اليةكوػػكف عمػػ  تعروعػػل  ايػػل التػػالي لػػكاك 

 .(ُ( معي  (مع( موتريا  زمف عاممل
 مػػػر، وتإػػػ  مػػػف تعروػػػؼ الةػػػاؿ كالمععػػػكؿ معػػػل  ٌيامػػػا وت ػػػا ااف فػػػي 

 كوختمعاف في  مروف :
ايكؿ :  ٌيل و ػترط فػي الةػاؿ  ف تكػكف صػعض لصػاة اا ، كج و ػترط 

 ذلؾ في المععكؿ معل . 
كالذايي :  ٌيل و ترط في المععكؿ معػل  ف وػاتي  عػد الػكاك، كج و ػترط 

 في الةاؿ.ذلؾ 
استيادنا  ل  ذلؾ ، فإٌف الجمؿ  عد الكاك في يةك :  جاّ زود كال مس 
طالعػػض ، كسػػافر سػػعود كالمطػػر يػػازؿ ، ك ة ػػؿ اليػػاج  كهػػك م تسػػـ ، مععػػكجت 
معل، كلوست  ةكاجن ؛ يياػا  ككجن لػـ و ػترط فواػا  ف تكػكف صػعات لمػا ة ماػا ، 

، لكجػػػ ب  ف تكػػػكف جموعاػػػا  دجلػػػض المذػػػاؿ ايكؿ كالذػػػايي ، فمػػػك كايػػػت  ةػػػكاجن
صعات لمعاعؿ ، كيياا ذايونا جاّت  عد كاك ، كالةاؿ لـ و ترط فواػا  ف تػاتي 

  عد الكاك في ةوف ا ترط في المععكؿ معل ذلؾ.

                                                 

، كالعصػػػػكؿ الخمسػػػػكف ج ػػػػف ْْٖ-ْْٕ/ُكك ػػػػؼ الم ػػػػكؿ  ٕٓ سػػػػرار العر وػػػػض، ص( ُ(
، ك ػرح  لعوػض  ػف مالػؾ ج ػف ّٗٔ، كالمعإؿ فػي  ػرح المعصػؿ، صُّٗمعط، ص
 ّْٔ/ُ، كالمطػػالع السػػعودة ِّٓ/ّ، كهمػػع الاكامػػع  تةووػػؽ مكػػـر َُُاليػػاظـ، ص

 . ُّْ/ِكةا وض الص اف 
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ػا تعريؼ الرضي لمحاؿ كمعنى المعيػة :  مػٌر فػي العصػؿ السػا ؽ  وإن
  ٌف الرإػػػي ةػػػوف  راد  ف وةػػػٌؿ م ػػػكمض كجػػػكد جمػػػؿ ةالوػػػض مرت طػػػض  ػػػالكاك كج
صػػاةب لاػػا، غٌوػػر تعروػػؼ الةػػاؿ المتعػػؽ عموػػل مػػف جعمػػل مػػا كػػاف ل وػػاف هوئػػض 
فاعػػؿ  ك مععػػكؿ  لػػ  جعمػػل "جػػّز كػػّـ وتووػػد  كةػػت ةصػػكؿ مإػػمكيل ، تعمػػؽ 

 .(ُ(الةدث الذم في ذلؾ الكّـ  العاعؿ  ك المععكؿ  ك ما وجرم مجراهما"
فاػك   ٌج  ٌف هذا التعروػؼ فػي الةوووػض ، لػـ وخػرج ميػل المععػكؿ معػل ،

ا متوود ةصكؿ مإمكيل  زمف عاممػل ،  كةػد  ا جّز مف كّـ ، كهك  وإن  وإن
جػٌرد الرإػػي التعروػؼ مػػف ككيػل  واينػػا لاوئػض فاعػػؿ  ك مععػكؿ ، كالمعػػركؼ  ٌف 
المععػػكؿ معػػل ، ج و ػػوف هوئػػض مػػا ة مػػل ، كمػػا هػػك معػػركؼ عػػف الةػػاؿ ، فاػػذا 

 ةاؿ.التعروؼ  ذف وككف مطا ونا لممععكؿ معل كغور مطا ؽ لم
 : كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في ميزاف الربط بالكاك كالضمير

وػذكر اليةكوػكف  ٌيػل ج  ػٌد لمجممػض الكاك كالضمير فػي مجػاؿ الػربط  : 
 (ِ(وضرا ط ور طاػا  صػاة اا، كةػد جعمػكا هػذا  ةػد  ػركطاا ايساسػ فالةالوض م

ك عد  ف  كجب اليةكوكف ذلؾ ، كاجاكا م كمض الجمع  وف الإػمور كالػكاك فػي 
هذا الةكـ ؛ كذلؾ لككف ايكؿ صالةا لمعكد  ل  صاةب الةاؿ دكف الذايي ، 
كةد عػالجكا هػذه الم ػكمض  وػكلاـ: "ج  ػد لمجممػض الةالوػض مػف إػمور وعػكد  لػ  

يي الجممػػػػض عػػػػف ةػػػػد تسػػػػتغ ليٌيػػػػ (ّ(صػػػػاةب الةػػػػاؿ  ك عمػػػػ  كاك توػػػػـك موامػػػػل
فوػد  ػاع  (ُ(يٌف كموامػا صػال  لمػر ط (ْ(الإمور  كجكد الػكاك لوواماػا  كظوعتػل

                                                 

 . َُِ/ِ رح الرإي ( ُ(
، َُٔ، كالعاخر فػي  ػرح جمػؿ ع ػد الوػاهر مخطػكط، كرةػض ُْْب، صفاتةض ا عرا( ِ(

 . ٖٗ/ّ، ك رح اج مكيي ِٕكالعكائد الإوائوض، ص
،  ػػرح  لعوػػض ْْٕك تةووػػؽ الػػدكرم ص ِّّ ػػرح عمػػدة الةػػافظ  تةووػػؽ هروػػدم، ص( ّ(

 . ُّْا ف مالؾ، 
 . ٓٔ/ِ رح المعصؿ ج ف وعوش ( ْ(
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 (ِ(عيػػدهـ  ٌف الجممػػض الةالوػػض تػػرت ط  صػػاة اا  ػػالكاك كالإػػمور عمػػ  ةػػد سػػكاّ
ةت  اختمعكا في " ٌواما  ةكل في الر ط ، فووؿ الكاك يٌياا مكإكعض لل ، كةوؿ 

 .(ّ(تل عم  المر كطلالإمور لدج
 عػد  ف ر ل اليةكوػكف صػّح ر ػط كظيفة كػؿ مػف الػكاك كالضػمير : 

   الجممض الةالوض  صاة اا  الكاك،  خذكا وساككف  وياا ك وف الإمور في الر ط.
 ذا ةمػػت : جػػاّ زوػػد ال ػػمسي طالعػػضه ، كايػػت الجممػػض الةالوػػض (ال ػػمس 

يػػي طالعػػض( مجػػردة مػػف الصػػاةب ، لكػػف  ذا  توػػت  ػػالكاك ، فاػػؿ ومكػػف  ف تغ
 عف الإمور ، كتجعؿ لمجممض الةالوض صاة نا ؟

ا كاةػػدة كهػػذا مػػفوػػكلاـ:  ٌف الػػكاك تغيػػي عػػف الإػػمور وػػكهـ  ٌف كظوعتا
ودفع  ل  الظف  اٌف الجممض الةالوػض التػي لػـ تػرت ط  إػمور وعػكد  لػ  صػاةب 

 لوػػل ، فمػػف الخمػػط  ػػوف الػػكاك كالإػػمور، كخمػػؽ  وعػػكدالةػػاؿ، ةػػد ارت طػػت  ػػكاك 
ّن :  ف العرب "ادخمكا الكاك لر ط الةاؿ  ػذواا"ا  كاؿ  ويام . (ْ(ا  ف يوكؿ مذ

  يةكوػػػكف العػػػرؽ  ويامػػػا، فػػػذكركا  ٌف الإػػػمور ويػػػؤت   ػػػل لمعػػػكد  لػػػ  لوػػػد كٌإػػػ
فالػذم وعػكد  لػ   (ٓ(صاةب الةاؿ ، كالكاك تدٌؿ عم  ر ػط مػا  عػدها  مػا ة ماػا

الإػػمور، كلػػوس الػػكاك، كالعػػكد  كسػػع معيػػ  مػػف الػػر ط ،  هػػكصػػاةب الةػػاؿ 
لكػف هػذا ج وعيػي   ٌيػل ج ووػكـ  (ٔ(لذلؾ استيغيي الإمور عف  ف وسػم  را طنػا

                                                                                                                

، ك  رح ُُٗ/ُكد الجماف   رح السوكطي كعو ُٖٗالتمخوص في عمـك ال ّغض، ص( ُ(
 . ُُٖ/ُالعمرم 

 . ِٕالعكائد الإوائوض، ص( ِ(
ةا وض الدسكةي عم  مختصر التعتازايي كمكاهب العتاح إمف كتاب  ػركح التمخػوص ( ّ(

ّ/ُِْ . 
 . ُْْفاتةض ا عراب، ص( ْ(
، كةا ػػػػوض الدسػػػػكةي عمػػػػ  مختصػػػػر التعتػػػػازايي ُِٖ/ُلجمػػػػاف   ػػػػرح العمػػػػرم اعوػػػػكد ( ٓ(

ّ/ُِْ . 
 . ُِْ/ّةا وض الدسكةي عم  مختصر التعتازايي ( ٔ(
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ـٌ ، كالػػػ  هػػػذا المعيػػػ    ػػػار   كظوعػػػض الػػػر ط ،  ػػػؿ ووػػػكـ  اػػػا  صػػػعض  ةػػػكل ك عػػػ
، ك ٌمػػا الإػػمور، فاػػك لمعػػكد لمػػر ط  الدسػػكةي  وكلػػل: "ذلػػؾ يٌف الػػكاك مكإػػكعض

ا"  .(ُ(عم  مرجعل، كالر ط ةاصؿ لزكمن
 صػػاة اا  ٌج  عكدهػػػا  لوػػل ، كةػػػٌؽ ر طاػػػا فالجممػػض الةالوػػػض ج وتةوػػؽ 

لمإػػمور  ف ووػػـك  اػػذه الكظوعػػػض ، فػػالعرب ةػػد اسػػػتعممكه لمدجلػػض عمػػ  اجسػػػـ، 
يةك:  ة ؿ زود وده عم  ر سل ، فالااّ في وده كر سل يا ت عف ذكر كممض زود 

د ود زود فكؽ ر س زوػد ، طم ػا لمخعػض كاجختصػار ،  عوػدنا ، فّ وواؿ :  ة ؿ زو
وػػػرد ةػػػط  ف اسػػػتعمؿ العػػػرب الػػػكاك كالإػػػمور ؛ يٌياػػػا لػػػـ عػػػف التكػػػرار ، لكػػػف 

 ةرؼ كما استيعًممت لمدجلض عم  ايسماّ، فمكؿ مياما كظوعض خاٌصض  ل.
فمف  معف في اليظر في هذه الوإوض ، ت ٌوف لل  ٌف كظوعض الػكاك تكػاد 

ف اسػػػتيعممت لػػػر ط الجممػػػض التػػػي  عػػػدها  تكػػػكف إػػػد كظوعػػػض الإػػػمور، فػػػالكاك كاع
 التي ة ماا ، استيعممت في الكةػت يعسػل لعصػؿ الجممػض عػف صػاة اا، لجعماػا 

 تتاٌوا لغور معي  الةاؿ.
كمجمػػػؿ مػػػػا ذكرتػػػػل  ٌف الػػػكاك تكػػػػكف لمػػػػر ط  ػػػوف  ػػػػوئوف  ٌمػػػػا الإػػػػمور 

 فّتةاد  وئوف.
، فإٌيػػػػػل ج ومكػػػػػف  ف وغيػػػػػي يفاسػػػػػتيادنا  لػػػػػ  ت ػػػػػاوف عمموامػػػػػا ايساسػػػػػ

  عإاما عف  عض، كج مسكغ  ف يعإؿ  ةدهما عم  ا خر.
كػػػاف السػػػخاكم مػػػف الػػػذوف حاجػػػة الحػػػاؿ إلػػػى الضػػػمير دكف الػػػكاك : 

 كج كا ر ط الجممض اجسموض الةالوض  الكاك، كةد  جاز ةذفاا فػي المذػاؿ: كممتػل 
 .(ِ("فكه  ل  في " يٌف ، فكه  ل  في ، مف جممض هوئض الكّـ

                                                 

 . ُِْ/ّةا وض الدسكةي عم  مختصر التعتازايي  (ُ(
 . َٕٕالمعإؿ في  رح المعصؿ، ص( ِ(
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ًة تىػرىل الَّػًذيفى كىػذىبيكٍا ك جاز ةدفاا كذلؾ، في ةكلل تعال : ( يىٍكـى اٍلًقيىامى كى
دَّةه  كويىيـ م ٍسكى مىى المًَّه كيجي "لدخكؿ الكجكه في رؤوض الذوف كػذ كا ؛ يٌيػل  ذا  (ُ((عى
 .(ِ(ر هـ ر ل كجكهاـ مسكدة"

جتصػاؿ الجممػض ض الةذؼ فػي المذػالوف المػذككروف، كايػت وعيي  ٌف عمٌ 
 صػػاة اا  معيػػ  الكصػػؼ ، لكػػف هػػذا التعموػػؿ وياةإػػل مػػا  يجًمػػع عموػػل ، كهػػك 
كجػػكب ر ػػط الجممػػض الةالوػػض المصػػدرة  إػػمور ميعصػػؿ عائػػد  لػػ  صػػاة اا ، 
 الكاك يةك:  ة ؿ زود كهك وإةؾ ، فمـ وجز هيا ةذؼ الكاك، مع  ف توػدورها 

 لتل هذه.ر ل ةا اعيدهـ:  ة ؿ زود إاةكنا ، فمف ر ل زودن 
كذهب ا ف وعوش  ل   ٌف عمض  ذكذ الةذؼ عيػد الزمخ ػرم هػي " ٌف 

عمػػػ  الغػػػرض، ك ظاػػػر فػػػي  اسػػػتعماؿ الػػػكاك فػػػي هػػػذا الكػػػّـ  كذػػػر، يٌياػػػا  دؿٌ 
 .(ّ(تعموؽ ما  عدها  ما ة ماا"

الجممتػػوف  ػػوف هػػذا الكػػّـ صػػةو  فػػي كظوعػػض الػػكاك التػػي هػػي الػػر ط 
 ظار فػي تعموػؽ مػا  عػدها  مػا ة ماػا فاي مف هذا الكجل " دٌؿ عم  الغرض، ك 

ا ال تػػػض فػػػي ةإػػػوض ر ػػػط الجممػػػض  ، كمػػػا ووػػػكؿ ا ػػػف وعػػػوش كلكٌيػػػل لػػػوس صػػػةوةن
الةالوػػػض  صػػػاة اا ، فاػػػذا الػػػر ط ووػػػكـ  ػػػل الإػػػمور ، فاػػػك الػػػذم وعػػػكد عمػػػ  
الصػػػاةب دكف الػػػكاك، كهػػػذا هػػػك المطمػػػكب ؛ يٌف عّةػػػض الةػػػاؿ  صػػػاة اا ، 

 ا ط مذماا ، كهي ج تعكد  ل  صاة اا ؟فماذا تستعود مف الكاك ، كمف  لؼ ر 
كعمٌػػؿ يةكوػػكف  خػػركف  ػػذكذ ةػػذؼ الػػكاك مػػف الجممػػض اجسػػموض لكػػكف 
"الإػػػػػمور ج وجػػػػػب  ف ووػػػػػع فػػػػػي اج تػػػػػداّ ، فػػػػػّ وػػػػػدؿ عمػػػػػ  الػػػػػر ط فػػػػػي  كؿ 

 .(ُ(ايمر"

                                                 

 . َٔسكرة الزمر، مف ا وض ( ُ(
 . َٕٕالمعإؿ في  رح المعصؿ، ص( ِ(
 . ٔٔ/ِ رح المعصؿ ج ف وعوش ( ّ(
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هؿ كجكد الكاك في ا تداّ الكّـ دلوؿ عم  ةكة الر ط؟ فمف المعػركؼ 
ّن عػػػف الػػػذوف وكج ػػػكف ذلػػػؾ ،  ٌف الػػػذوف وجوػػػزكف ر ػػػط اجسػػػمو ض  ػػػالكاك، فإػػػ

وكج كياا في صوغض كاةدة ،  هي عيدما تتصدر  إمور ميعصؿ ، كالمذػاؿ: 
 ة ػػؿ زوػػد كهػػك وإػػةؾ، ، فوػػد كجػػب الػػر ط هيػػا ، مػػع كجػػكد إػػمور ميعصػػؿ 
تصدرت  ل الجممػض، ك خػر مسػتتر،  ج وػدٌؿ هػذا كمػل عمػ  الػر ط ليػاتي  ػالكاك 

 لتدؿ عمول؟
ذكريػػػا فػػػي العصػػػؿ ايكؿ  ٌف اليةػػػكووف أصػػػكؿ الحػػػاؿ كالػػػربط بػػػالكاك : 

 جعمكا لمجممض الةالوض ذّذض  صكؿ، لكي تستغيي  اا عف الر ط  الكاك، كهي:
 التجدد كالةدكث .ُ
 الدجلض عم  الزمف الةاإر .ِ
 عدـ اليعي .ّ

كةد ةالكا :  ٌف الجممض اجسموض ارت طت  ػالكاك لعػدـ  فادتاػا التجػدد كالةػدكث ، 
كالععػػؿ الماإػػي ، لعػػدـ دجلتػػل عمػػ  الػػزمف الةاإػػر ، كالجممػػض الميعوػػض لعػػدـ 

 دجلتاا عم  ا ذ ات.
عيػػػػػ  اليةكوػػػػػكف مػػػػػف كّماػػػػػـ هػػػػػذا  ٌف الجممػػػػػض فػػػػػي الةػػػػػاجت الػػػػػذّث 
المذككرة، اةتاجت  لػ  الػكاك لتور اػا مػف ايصػؿ الػذم افتودتػل ، فػاةتوج  لواػا 

دكث ، كاةتػػوج  لواػػا فػػي الماإػػي فػػي اجسػػموض لتوروػػب ذ اتاػػا مػػف التجػػدد كالةػػ
لتورو ل مف المإارع، كاةتػوج  لواػا فػي الجممػض الميعوػض ، لتورو اػا مػف المذ تػض. 
كمعي  ذلؾ  ٌف الجممض عيدما فودت  ةد ايصكؿ إػعؼ ارت اطاػا  صػاة اا. 
ػا  ٌف الػػكاك،  فػادت توكوػػض هػػذا  فجػيّ  ػػالكاك لتوكوػض الػػر ط  ػل ، كهػػذا وعيػػي  وإن

 (ِ(ليةػكووفاض عف ايصؿ المعوكد ، كهذا ما صٌرح  ل  عض الر ط ،  التعكو
                                                                                                                

، ك ػػػرح الكافوػػػض لأرد ومػػػي، ّْ ػػػرح الم ػػػاب ج ػػػف مسػػػعكد السػػػورافي، مخطػػػكط، كرةػػػض ( ُ(
 ، كالمعظ لصاةب المصدر ايخور. ِٕ، كالعكائد الإوائوض صٔٔمخطكط، كرةض 

 . ْْ/ِفي  رةل عم  الكافوض كهك عمـ الدوف اييدلسي، مرت ترجمتل، ذكره الرإي ( ِ(
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فذكر  ٌف الكاك في المإارع الميعي  ػ(لـ(  اف (ةد( فػي الععػؿ الماإػي جػيّ 
ا لمعي  الةاؿ ،   اا لتورو ل مف الزمف الةاإر ، لجعمل صالةن

لكف هػذا لػـ وةصػؿ  عػد اجرت ػاط  ػالكاك ، فالجممػض اجسػموض  ووػت عمػ  ةالاػا 
 ػػات ، ككػػذلؾ الماإػػي  وػػي ماإػػونا ، كالميعػػي  وػػي ميعًوػػا ،  م:  ووػػت تعوػػد الذ

تعػػايي فوػػداف ايصػػكؿ يعسػػاا ، كهػػذا  مػػر  ػػدواي، فمػػـ ووػػؿ  ةػػد مػػف اليةػػكووف 
ؿ اجسموض  في غور  اب ر ط الجممض الةالوض  الكاك ،  ٌف الكاك ةد تيستعمىؿ لتةكل

،  ك تورو اػا مػف ذلػؾ  ل  فعموض ، كالماإي  ل  مإارع ، كالميعي  ل  مذ ت 
،  ٌج  ٌيػل  ّن ، فود ذيكػرت ايدكات التػي توػرلب الماإػي  لػ  الػزمف الةاإػر، مػذ

  ذ مف المعركؼ  ٌياا ج عّةض لاا  ذلؾ. (ُ(لـ تيذكر الكاك مف  وياا
ذا ةػػالكا:  ٌف الػػكاك جػػيّ  اػػا لغػػرض الػػر ط ، ج عّةػػض لاػػا  ايصػػكؿ  كاع

لغوػػػر غػػػرض الةػػػاؿ ، كلػػػوس  عػػػد هػػػذا  المعوػػػكدة، فاػػػذا وعيػػػي  ٌيػػػل جػػػيّ  اػػػا
الغرض،  ٌج المعوض  ك العطؼ ؛ يٌف الكاك عيدما تيستعمؿ لمر ط ، فإٌياا تعيي 
 ةد هذوف المعيووف ، كلٌما كاف الةدوث هك عف ةإوض ر ػط الجممػض  صػاة اا 
،  ك  الجممض المتإػميض لاػذا الصػاةب ، مػع ةصػكؿ اةتراياػا  ػزمف عامماػا ، 

الكاك ، هي كاك المعوض ؛ يٌياا الكاك التػي تيسػتعمؿ لمػر ط مػع دٌؿ عم   ٌف هذه 
 اجةتراف  زمف العامؿ.

ّن عمػ   خػراج الجممػض   ٌف ارت اط الجممض  ػالكاك كػاف وي غػي  ف وتخػذ دلػو
مف معي  الةاؿ ؛ يٌياا ما ارت طت  اا ،  ٌج يٌياا صارت غور صػالةض لاػذا 

ةػػوف ووكلػػكف  ٌف الجممػػض تػػرت ط  المعيػػ ، كاليةكوػػكف وصػػرةكف  ػػذلؾ إػػمينا ،
 ػػالكاك عيػػدما ج تكػػكف عمػػ   صػػؿ الةػػاؿ ، كهػػذا وعيػػي:  ٌف الجممػػض لػػـ تػػرت ط 
 ػػػالكاك، لتور اػػػا مػػػف ايصػػػؿ الةػػػالي الػػػذم افتودتػػػل ،  ػػػؿ لتعوػػػد معيػػػ   خػػػر ، 

 كمعي  المعوض ،  عد  ف ا تعدت عف معي  الةاؿ  ا تعادها عف  صمل.

                                                 

 . ٓٓدراسات في ايدكات اليةكوض لمدكتكر مصطع  اليٌةاس ص( ُ(
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وػػكف  ٌف الجممػػػض الةالوػػض العائػػػدة  لػػػ  ذكػػػر اليةك الػػكاك كتقكيػػػة الػػػربط : 
 .(ُ(صاة اا  الإمور تإاؼ  لول الكاك، توكوضن في الر ط

كهذا التع ور ودٌؿ  كإكح عم   ٌف الكاك  إعؼ مف الإمور في هذا 
ال اب ؛ يياا جعمت مساعدة ، ج معادلض لل ،  ؿ صٌرةت طائعض مياـ ،  ػاٌف 

فاؿ تةتاج الجممض الةالوض  عػد ذلػؾ الإمور  صؿ الركا ط ك ةكاها ، فإذا كجد 
  ل  را ط ذاف؟

ذكػػر ايسػػتاذ ع ػػاس ةسػػف  ٌف "ايصػػؿ فػػي الػػر ط  ف وكػػكف مػػذككرنا، 
لوعوػػد الصػػمض المعيكوػػض  ػػوف جممػػض الةػػاؿ ، كالجممػػض التػػي ة ماػػا الم ػػتممض عمػػ  
صػػػاةب الةػػػاؿ، فوميػػػع التعكػػػؾ ، لكػػػف وجػػػكز ةػػػذؼ الػػػرا ط  ذا كػػػاف إػػػمورنا 

يةػك: ارتعػع سػعر الومػ  كومػض  خمسػوف ةر نػا ،  م: كومػض معاكمنا مف السػواؽ، 
 .(ِ(ميل"

 م:  ٌف الإػػمور لوكتػػل ك صػػالتل ، لػػـ تةػػتج الةػػاؿ  كجػػكده  لػػ  الػػكاك 
كغورهػػػػا مػػػػف الػػػػركا ط ، ةتػػػػ  عيػػػػد ككيػػػػل موػػػػٌدرنا ، فعػػػػدـ اةتواجاػػػػا  لػػػػ  الػػػػكاك 

 كالإمور ظاهر مف  اب  كل .
فتةتاج  ل  الكاك زوادة في هىٍب  ٌف الجممض الةالوض ج وكعواا الإمور، 

الر ط، فكوؼ كجب في ةاجت تجردها مف الإمور كارت اطاا  الكاك كةػدها ، 
ايةػػكل، كالةػػاؿ  كذػػر اةتواجػػا  لوػػل ؛ ييػػل هػػك ك مػػع  ٌف الإػػمور هػػك ايصػػؿ 

الػػػػذم وعػػػػكد  لػػػػ  صػػػػاةب الةػػػػاؿ دكف الػػػػكاك؟ كوػػػػؼ يتػػػػرؾ ايةػػػػكل كيتمسػػػػؾ 
ةػػاؿ عياػػا اليةكوػػكف:  ياػػا تةتػػاج  الإػػعوؼ فػػي الجممػػض الةالوػػض ، كهػػي التػػي 

  ل  ةكة في الر ط؟

                                                 

، كةا وض ع د الغعكر عم  الجامي، ِّٕ، كمطكؿ التعتازايي، صُْ/ِ رح الرإي ( ُ(
 . ُِٖ/ُ، كعوكد الجماف   رح العمرم ُِٕص

 . ِّّ/ِاليةك الكافي ( ِ(
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: توػدـ ذكػر الصػو، التػي ومتيػع  وؿ تحتاج الجممة الحالية إلػى الػكاك
ػػػػدة  ر طاػػػػا  ػػػػالكاك عيػػػػد اليةػػػػكووف التػػػػي كػػػػاف مػػػػف  وياػػػػا الجممػػػػض الةالوػػػػض المؤكل

ٍوبى ًفوًل هيدنل للمٍ  ميتكًووفى لمإمكف الجممض يةك ةكلل تعال : (ذىًلؾى اٍلًكتىابي جى رى
))ُ.) 

كةػػد اتعػػؽ اليةكوػػكف عمػػ   ٌف عمػػض ذلػػؾ ، هػػي  ٌف الػػكاك ج تكػػكف  ػػوف 
د ، ل دة اجتصاؿ  وياما ،  ذ  ةدهما يعػس ا خػر فػي المعيػ ، د كالمؤكك المؤكل 

فكما ج تدخؿ الكاك في التككود ، يةك: جاّ زود يعسل ، فكذلؾ ج تدخؿ هيا ، 
كهػذا ممتيػع ، فالجممػض  (ِ(م  يعسلفمك دخمت لكاف في صكرة عطؼ ال يّ ع

 .(ّ(الةالوض المؤكلدة "في معي  ما ة ماا كالكاك تؤذف  المغاورة"
لوػػد  صػػاب اليةكوػػكف  كّماػػـ السػػا ؽ عػػوف الةوووػػض ، كالتعموػػؿ الػػذم 
ّن عم  عدـ صةض ر ػط الجممػض  ذكركه ويعٌد  دواض ، كاف عمواـ  ف وتخذكها دلو

هػػي يعػػس صػػاة اا فػػي المعيػػ  ، ةتػػ  ا ػػترطكا الةالوػػض  ػػالكاك ،  لػػوس الةػػاؿ 
فواػػػػا ذلػػػػؾ،  ج ووإػػػػي هػػػػذا  ميػػػػع دخػػػػكؿ الػػػػكاك  ػػػػوف الةػػػػاؿ كصػػػػاة اا ل ػػػػدة 

 اجرت اط  وياما ، كلكي ج وككف في صكرة عطؼ ال يّ عم  يعسل ؟
ػا  ذا ةوس ميع ر ط الجممض الةالوض المؤكلدة  المؤكلد المعػرد، فايػا  وإن كاع

 ض غور المؤكلدة  الةاؿ المعردة.وص   ف تواس الجممض الةالو
كما  ييي ج  جد مػا وميػع مػف ر ػط مذػؿ هػذه الجمػؿ  ػالكاك، فػّ مػايع 

ّن :  ذلػؾ الرجػؿ كج خوػر فوػل وي غػي هجػره ، كهػذا وكػكف  ذا   فمف  يوكؿ، مػذ
تةكليػػػا  لػػػ  معيػػػ  المعوػػػض الػػػذم وسػػػتكجب ذكػػػر الػػػكاك ،  عػػػد  ف كػػػاف  معيػػػ  

 الةاؿ ة ؿ ذلؾ وستكجب ةدفاا .

                                                 

 .  ِسكرة ال ورة، ا وض ( ُ(
، كالعكائػػػد ُُٖ-ُُٕ/ّكمختصػػػر التعتػػػازايي عمػػػ  التمخػػػوص  ِّٗ/ُرح التصػػػرو  ػػػ( ِ(

 . ُٖٖ/ِ، كةا وض  الص اف ُِٖ/ُك رح عوكد الجماف لمعمرل  ِٕالإوائوض، ص
 . ُُٖ/ّعركس ايفراح ( ّ(
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فمكػػػػكف الجممػػػػض الةالوػػػػض متم سػػػػض  صػػػػاة اا ، تمػػػػ س الجممػػػػض الكصػػػػعوض 
فاا فإياػػػا ج تةتػػػاج  لػػػ  الػػػكاك لر طاػػػا  ػػػل ، كهػػػذا مػػػا يػػػكه  ػػػل  عػػػض ك  مكصػػػ

 اليةكووف.
،  جػاز دخػكؿ الػكاك عمػ  الجممػض الةالوػض فػي  ّن فا ك عمػي اليةػكم، مػذ

اًلػػ ـٍ ًفواىػػا خى ابي اليكػػاًر هيػػ (ةكلػػل تعػػال : ( يٍكلىئًػػؾى  ىٍصػػةى ذػػـ ةػػاؿ: " ف الت ػػاس  (ُ(ديكفى
ك جػػػاز ةػػػذؼ الػػػكاك فػػػي  (ِ(هما  ػػػايخرل كارت اطاػػػا  ػػػل  غيػػػ  عػػػف الػػػكاك"ا ةػػػد

ميػكفى ،  ـٍ تيٍرةى جممض (سارعكا( في ةراّة ةكلل تعال : (كى ىًطوعيكٍا المٌػلى كىالركسيػكؿى لىعىمككيػ
) ـٍ ػػػػف رك لكيػػػػ ٍغًعػػػػرىةو مل ػػػػاًرعيكٍا ً لىػػػػ  مى سى
 ػػػػايكل  مسػػػػتغيوض   ةجػػػػض ككياػػػػا "ممت سػػػػض (ّ(

 .(ْ( الت اساا عف عطعاا  الكاك"
فصمض الجممض الةالوض  ما ة ماا ةكوض ، ةتػ  تعػد هػي كصػاة اا جممػض 

ازداد اسػػػتغياؤها عػػػف الػػػرا ط   مػػػا ة ماػػػا ، كالجممػػػض كممػػػا ةكوػػػت صػػػمتاا(ٓ(كاةػػػدة
  .(ٔ(المعظي، جكتعائاا  الرا ط الذاتي

 لوػل اليةكوػػكف، فػػّ يػػدعي ةػد ووػػاؿ :  ييػػا يسػتطوع  ف يعػػدلؿ مػػا ذهػػب 
 ٌف الػكاك، وػؤت   اػا لػر ط الجممػض الةالوػض  صػاة اا ، فيعادلاػا  الإػمور ،  ػؿ 

الةالوػػض  صػػاة اا كيػػاتي  ػػالكاك لػػر ط  يوػػكؿ:  ٌييػػا يػػاتي  الإػػمور لػػر ط الجممػػض
التي فواا الصاةب ، لزوادة الػر ط  ك توكوتػل ، كو وػ  كػؿ هذه الجممض  الجممض 
 مياما عم  كظوعتل.

 

                                                 

 .ّٗسكرة ال ورة، مف ا وض ( ُ(
 . ُٗٓ-ُٖٓ/ِالةجض في الوراّات الس ع ( ِ(
 . ُِّسكرة  ؿ عمراف، ا وض ( ّ(
 . ِْٖ/ِالةجض ( ْ(
 . ُُٔيظاـ الجممض العر وض، لسياّ ال واتي، ص( ٓ(
 . ُِّاليةك المصع ، لمةمد عود، ص( ٔ(
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 يجاب عف وذا بأمريف :
: هػػك  ٌف الجممػػض الةالوػػض ج تةتػػاج  لػػ  الػػكاك لمػػر ط  صػػاة اا ، األكؿ

فػػإذا كجػػدياها كيةػػف يظػػف  ٌيػػل جػػيّ  اػػا لاػػذا الغػػرض ، إػػٌوعيا عمػػ   يعسػػيا 
م ػت مػف  جماػا ؛ يييػا ةويئػذ ج يإػطر  لػ   ف ومعرفض الغاوض الةووو ض التػي جي

كيا  ٌيل ما جيّ  اا لةاجض الةاؿ  لواا ي ةث عف س ب كجكدها ، لكف  ذا  در 
سػػػعويا  لػػػ  ال ةػػػث عػػػف عمػػػض ذكرهػػػا ، ممػػػا سوكصػػػميا ةتمػػػا  لػػػ  يتوجػػػض تةمػػػد 

 عكاة اا.
: هك  ف ر ط الجممػض الةالوػض  صػاة اا  الإػمور، ج وػزداد فػي الثاني

الةوووض ةػكة  ذا  إػعيا  لوػل الػكاك ،  ػؿ وػزداد إػععنا ، فالجممػض  الإػمور كةػده 
 صػػاة اا  طروػػػؽ عكدهػػػا  لوػػل ، كةويئػػػذ ج تةتػػاج الةػػػاؿ  لػػػ   تكػػكف مرت طػػػض

الػكاك فػي مجػاؿ الػػر ط ؛ ذلػؾ جتةادهػا  صػػاة اا ، فالجممػض الةالوػض  الإػػمور 
 صػاة اا هػػذا اليػكع مػػف اجرت ػاط ،  ٌمػػا  ذا جػيّ  ػػالكاك، كةػده تكػكف مرت طػػض 

ا ، لكف  عد  ف وزوؿ اجرت اط السا ؽ لوةػؿك مةفسوتةوؽ الر ط  مكػل ، ف عػد  وإن
 ف كاف الر ط  طروؽ العكد، وككف  طروؽ الر ط  وف  وئوف ، الػذم مامػا زوػد 
، ككػػاف ةكًوػػا ، كمػػا ذهػػب اليةكوػػكف فػػإٌف الةػػاؿ كصػػاة اا سػػو وواف  ػػل كوػػايوف 
ذا سػػعويا  لػػ  جعمامػػا كواينػػا كاةػػدنا، كجػػب  ف يزوػػؿ الػػكاك  ويامػػا ؛  مسػػتوٌموف كاع

 وؽ ذلؾ.يياا تيعدح عائونا وةكؿ دكف تةو
لود ظار  ٌف عّةض الةاؿ  صاة اا ، ج  الجممض التػي ة ماػا ، كظاػر 
 ٌف الػػػكاك ج تر طاػػػا  ػػػل ، يسػػػتيتج مػػػف هػػػذا  ٌف الجممػػػض الةالوػػػض ج عّةػػػض لاػػػا 
ٌيمػا ارت طػت  ػالكاك ؛ ييػل  روػد مياػا  ف   الكاك، فإّن عػف اةتواجاػا  لواػا ، كاع

 لغرض المعوض. تككف مععكجن معل، فاةتاجت  ل  هذا الر ط
عمػ  الػرغـ مػػف  ٌف اليةػكووف ةػػالكا: األصػؿ فػػي الػربط وػػك الضػػمير : 

 ٌف ايصؿ في الجممض الةالوض  ف ترت ط  الكاك، فاٌف فروونا مػياـ صػرةكا  جعػؿ 
ايصؿ في الر ط في هذا ال اب، هك الإمور، مسكغوف ما ذه كا  لوػل  الػدلوؿ 
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هػػػذه الةوووػػػض، لكػػػكف الإػػػمور "هػػػػك الػػػدام، كالتعموػػػؿ الكاإػػػ ، فػػػذه كا لتاكوػػػػد 
 دجلػػػض الػػػر ط  ػػػل كةػػػده فػػػي الةػػػاؿ المعػػػردة  (ُ(المكإػػػكع لمذػػػؿ هػػػذا الغػػػرض"

ةتػػ  ذهػػب  عإػػاـ  لػػ   ٌف هػػذا ايصػػؿ "ج وعػػدؿ عيػػل  ج  (ِ(كالخ ػػر كاليعػػت
 .(ْ(، "فاصؿ الر ط  ف وككف  إمور صاةب الةاؿ"(ّ( ذا تعذر"

ػػػا مػػػف تيػػػاكؿ دراسػػػض هػػػذه  الػػػكاك فػػػي مكإػػػكع كهػػػذا مػػػا صػػػرح  ػػػل  وإن
ؿ كالكصؿ مف عمـ المعايي، فود ذكركا  ٌف ايصػؿ فػي الجممػض الةالوػض ، صالع

ّن عػػف الةػػاؿ المعػػردة عػػدـ ر طاػػا  ػػالكاك ، كعٌممػػكا  فعموػػض كايػػت  ـ اسػػموض، فإػػ
ذلػػػؾ  ػػػذّث ًعمىػػػؿو  دواوػػػض : ايكلػػػ  :  ٌف كاك الةػػػاؿ كاك عطػػػؼ فػػػي ايصػػػؿ 

، كالذايوػػض :   ٌف الةػػاؿ تكػػكف كالةػػاؿ لوسػػت فػػي مكإػػع عطػػؼ فػػي ا عػػراب 
  دنا يظور الخ ر مع المخ ر عيل ، كالخ ر لػوس مكإػعنا لػدخكؿ الػكاك عموػل ، 

 .(ٓ(كالذالذض :   ٌف الةاؿ لصاةب الةاؿ كاليعت لل
، الةالوػض فاذه العمؿ المكج ض لميع ر ط الةاؿ  ػالكاك ةائمػض فػي الجممػض

ي الةػاؿ المعػردة ةإػ   ميػع كما هي في الةاؿ المعردة ، فإذا كػاف كجكدهػا فػ
ا.  ر طاا  الكاك، فاٌف كجكدها في الجممض ووإي  ميع ر طاا  الكاك  وإن

مػػف ايدلػػض الوكوػػض ربػػط الحػػاؿ بصػػاحبىا يكػػكف بالضػػمير ء بػػالكاك : 
لوػػػض  صػػػاة اا وكػػػكف  الإػػػمور ج  ػػػالكاك ، هػػػك  ٌف اعمػػػ   ٌف ر ػػػط الجممػػػض الة

                                                 

 . ِّٗ/ُ رح الرإي ( ُ(
، كعوػػػكد الجمػػػاف ٔٔ، ك ػػػرح الكافوػػػض لأرد ومػػػي، مخطػػػكط، كرةػػػض ُٖٗالتمخػػػوص، ص( ِ(

، كةا ػوض الصػ اف ُِٖ/ُ، كعوػكد الجمػاف   ػرح العمػرم ُِٗ/ُ  رح السوكطي 
ِ/ُٖٕ . 

 . ُِٖ/ُعوكد الجماف   رح العمرم ( ّ(
 . ٖٗ/ّجامع الدركس العر وض ( ْ(
، ُْٗ -ُْٖمةوػػػػػػػػؽ ص، كغوػػػػػػػػر الْٖٖمعتػػػػػػػػاح العمػػػػػػػػـك لمسػػػػػػػػكاكي، المةوػػػػػػػػؽ، ص( ٓ(

، ُٕٗ-ُٔٗ، كالتمخػػػوص، صِٕٔ ِٔٔخعػػػاجي، ص تةووػػػؽ كا وإػػػاح لموزكويػػػي 
 . ُِٖ/ُ، كعوكد الجماف   رح العمرم ُِٖ/ُكعوكد الجماف   رح السوكطي 
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، ككمػا اليةكووف  يعسػاـ صػرةكا  اػذا مػف ةوػث لػـ و ّن  ػعركا ، فوػد ذكػركا، مػذ
ّن   ٌف الجممػػض الةالوػػض ارت طػػت  صػػاة اا  ػػالكاك فػػي يةػػك: جػػاّ زوػػد  مػػٌر معصػػ
كال ػػمس طالعػػض ، لكػػٌياـ فػػي الكةػػت يعسػػل عػػٌدكا عػػدـ كجػػكد الإػػمور   ػػكاجن 
،  توػدور: جػاّ زوػد  ّن ك ورنا، فاٌكلكا الجممض  ما وةمؿ هذا الإمور، فجعمكها، مذ

ةػػت مجوئػػل ،  ك  توػػدور: جػػاّ زوػػد موارينػػا لطمػػكع ال ػػمس ، كال ػػمس طالعػػض ك 
ا مػػػػياـ  عػػػػدـ صػػػػّح الػػػػكاك لمػػػػر ط  فاجلتجػػػػاّ  لػػػػ  هػػػػذا التاكوػػػػؿ وعػػػػد تصػػػػروةن
 صػػاةب الةػػاؿ ؛ يٌياػػا لػػك كايػػت ةوًػػا صػػالةض لػػذلؾ ، فػػإٌف هػػذا وكجػػب عػػدـ 

، كويعػػدح كػػذلؾ  ٌياػػـ يوإػػكا كّماػػـ ط اجلتجػػاّ  لػػ  ال ةػػث عػػف الإػػمور لمػػر 
ماـ ؛  ذ اجمعكا عم  صّح  يّ ، ذـ تصرفكا  عػد ذلػؾ  موتإػ  عػدـ  كّ

 صّةل.
تطػرؽ مٌكػي ء تعرب الجممة حػاءن إٌء بشػرط كجػكد الضػمير العائػد : 

ـٍ ًفيىىػا  ف   ي طالب الووسي  ل   عراب ةكلل تعال : ( ابي النَّاًر ويػ أيٍكلىًئؾى أىٍصحى
اًلػػديكفى  ـٍ فػػذكر  ٌف: " ةكلػػل ( (ُ((قى اًلػػديكفى ويػػ ( ا تػػداّ كخ ػػر فػػي مكإػػع ًفيىىػػا قى

الةػػاؿ مػػف  صػػةاب  ك مػػف اليػػار ، كمػػا توػػكؿ: زوػػد ممىػػؾى الػػدارى ، كهػػك جػػالس 
(  م: ممكاػػا  مىػػؾى فواػػا ، فوكلػػؾ : (كهػػك جػػالس فواػػا( ةػػاؿ مػػف المإػػمر فػػي (مى
ف  ػػئت جعمتػػل ةػػاجن مػػف الػػدار ؛ يٌف فػػي الجممػػض  فػػي ةػػاؿ جمكسػػل فواػػا ، كاع

كد  لػػػ  زوػػػد كا خػػػر وعػػػكد عمػػػ  الػػػدار ، فةسػػػف الةػػػاؿ إػػػموروف،  ةػػػدهما وعػػػ
مياما جموعا يجؿ الإمور، كلػك ةمػت: زوػد ممػؾ الػدار كهػك جػالس ، لػـ وكػف 
( ج غوػر،  ذ ج إػمور فػي الجممػض وعػكد  لػ   مىػؾى  ج ةاجن مف المإمر فػي (مى

ض ، لػـ تكػف الجممػض  ٌج فػي مكإػع وػالدار ، كلك ةمت: زود ممؾ الدار كهػي م ي

                                                 

 . ّٗسكرة ال ورة، مف ا وض ( ُ(
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( كمذػػؿ هػػػذا  (ُ(ؿ مػػف الػػدارالةػػا مىػػؾى  ذ ج إػػمور وعػػكد عمػػ  المإػػمر فػػي (مى
تمامنا ذكر   ك ال ركات  ف ايي ارم
)ِ). 

ٍسػػمىاًعيؿى كفػػي ةكلػػل تعػػال : ( ـى كىاً  لىػػػهى آبىاًئػػؾى ًإٍبػػرىاًوي قىػػاليكٍا نىٍعبيػػدي ًإلىػػػىىؾى كىاً 
نىٍحفي لىهي ميٍسًمميكفى  ؽى ًإلىػىنا كىاًحدنا كى ٍسحى نىٍحػفي لىػهي ا ف ه اـ  عراب (  جاز (ّ((كىاً  كى

( "ةػػػػػػػاجن مػػػػػػػف فاعػػػػػػػؿ يع ػػػػػػػد  ك مػػػػػػػف مععكلػػػػػػػل ، ج ػػػػػػػتمالاا عمػػػػػػػ  ميٍسػػػػػػػًمميكفى 
 .(ْ(إمورواما"

كهذا وعيي  ٌيل لك ةوؿ (كيةف مسممكف( لما جاز  عرا اا ةاجن  ٌج مػف 
 فاعؿ يع د لعدـ كجكد إمور فواا وعكد  ل  مععكؿ هذا الععؿ.

في ايمذمض المتودمض تذار ةإوض جدورة  الذكر ، كهػي  ٌف اليةػكووف لػـ 
وجوػػزكا  ف تكػػكف الجممػػػض ةػػاجن مػػف اسػػػـ ة ماػػا ، ج تعػػكد  لوػػػل  الإػػمور، كلػػػـ 
ّن  ف تكػػكف جممػػض (كهػػك  ومتعتػػكا فػػي هػػذا الموػػاـ  لػػ  الػػكاك ال تػػض ، فوػػد يعػػي مػػذ

ر ، كيعػ   ف تكػكف جالس( في ةكلاـ: ممؾ الػدار كهػك جػالس ، ةػاجن مػف الػدا
مىػػػؾى الػػػدار كهػػػي م يوػػػض ، ةػػػاجن مػػػف العاعػػػؿ  جممػػػض (كهػػػي م يوػػػض( فػػػي ةػػػكلاـ: مى
( لعدـ جكاز عكد الإمور في الجممض الةالوػض  لوامػا ، عمػ   المستتر في (ممىؾى
الرغـ مف ارت اط الجممض  الكاك ،  ذ لػـ وجعمػكا الػكاك توػـك موػاـ الإػمور ، فاػـ 

وروف  ف تكػكف جممػض (كهػك جػالس( ةػاجن مػف الػدار لـ وجوزكا في المذالوف ايخ
مرت طض  اا  الكاك، كج جممض (كهي م يوػض( ةػاجن مػف العاعػؿ المسػتتر فػي ممػؾ 

 مرت طض  ل  الكاك.

                                                 

 . ٖٗ/ُ(  م كؿ  عراب الور ف ُ(
 . ٕٔ/ُال واف في غروب  عراب الور ف ( ِ(
 . ُّّوض مف ا سكرة ال ورة، ( ّ(
 . ّٗٗ/ُمغيي الم وب ( ْ(
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كهذا  كإ  دلوؿ وصدر مف اليةكووف عم  يعي معي  الةاؿ مف  م 
 ٌج  ذا  جممػػػض اتيخػػػذت الػػػكاك را طػػػض  وياػػػا ك ػػػوف صػػػاة اا ، ك ٌياػػػا ج تيعػػػدح ةػػػاجن 

 ارت طت  ل  الإمور.
استيادا  ل  ذلؾ فإٌف الجممض المرت طض  مػا ة ماػا  ػالكاك ةسػب ، يةػك، 
جاّ زود كال مس طالعض ، ج وص   ف تعرب ةػاجن  ػاعتراؼ اليةػكووف ، فاػي 

  ذف مععكؿ معل ؛ ييل لوس  عد الةاؿ غور المعوض .
ذا ت ٌوف  ٌف كؿ جممض ارت طت  الكاك، كفواا إم  ور عائد في الكةت كاع

يعسل لـ تكف الغاوض مف كجكده لر ط الجممض  صاة اا ، فإيكاا تيعػدح مععػكج معػل 
ٌف الكاك التي ارت طت  اا هي كاك معوض ، ج كاك ةاؿ.  ، كاع

 كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في ميزاف التأكيؿ :
ت ػػوف فػػي العصػػؿ ايكؿ  ٌف اليةػػكووف التأكيػػؿ بػػالظرؼ كمعنػػى المعيػػة : 

ركا كاك الةػاؿ  ػػػ( ذ(  الظرفوػض الزمايوػػض ، لتاكوػد ةالوػػض هػذه الػػكاك كمػا  عػػدها ةػدٌ 
 مف الجمؿ التي ج صاةب لاا.

 ٌف جعؿ كاك الةاؿ  معي  مف معايي الزماف،  ٌيمػا هػك دلوػؿ عمػ  معوتاػا 
، جممض : سافر زود كالمطر يػازؿ  ػ(سػػافر  ّن ، ج عم  ةالتواا، فةوف يودر، مذ

زؿ( فوػػد جعمياهػػا  معيػػ  سػػافر زوػػد فػػي الكةػػت الػػذم كػػاف فوػػل زوػػد  ذ المطػػر يػػا
، كةد  رديا  اذا المعي   ٌف السعر كالمطر ةصّ في كةت كاةد.  المطر يازجن

كسو كول، ةٌدر الكاك  ػ( ذ( في ا وض التػي است ػاد  اػا  ذ ػات هػذه العّةػض 
تػػاج  لػػ  الزمايوػػض ، كهػػذا وكػػكف فػػي المععػػكؿ معػػل، دكف الةػػاؿ ، فالةػػاؿ ج تة

هػػػذا التوػػػدور، لتاكوػػػد كةػػػدة زماياػػػا  زمػػػاف مػػػا عػػػادت  لوػػػل ؛ يٌف ذلػػػؾ ةاصػػػؿ 
 دكيػػل ، فالةػػاؿ صػػعض لصػػاة اا ، فاػػي كصػػاة اا متةػػداف فػػي زمػػاف عامماػػا 

 الكاةد، فالعّةض  وياما كصعوض.
 ٌمػػا العّةػػض  ػػوف المععػػكؿ معػػل كمػػا ة مػػل ، فاػػي اجةتػػراف  الزمػػاف ةسػػب ، 

ذا ط ويا هذوف  المعيووف عم  ما است اد  ل سػو كول ، يجػد  ٌف جممػض مػا  عػد كاع
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الػػػكاك ، لوسػػػت صػػػعض لمػػػا ة ماػػػا ،  ػػػؿ هػػػي ج صػػػاةب لاػػػا ، فالطائعػػػض ايكلػػػ  
، فمػػوس هيػػاؾ  ويامػػا  ٌج (ُ(ةصػػد  اػػا المؤميػػكف، كالذايوػػض ةصػػد  اػػا الميػػافوكف

ليعػاس، عّةض اجةتراف  الزمػاف،  ذ المعيػ :  ٌف طائعػض مػف المػؤميوف وغ ػاها ا
فػػػي الكةػػػت الػػػذم كجػػػدت فوػػػل طائعػػػض  خػػػرل ةػػػد  همػػػتاـ  يعسػػػاـ ؛ لػػػذلؾ صػػػم  
تودور الكاك  ػ( ذ( ،  عد  ف اإطر  لول لتؤدم هذا المعي  ، كهك التع ور عػف 
كجكد طائعتوف اختمعت صعاتاما  ٌج  ٌياما اةتريتا في الزماف ، كهذا مػف معيػ  

كمػػا ت ػوف افتوػػد  ساسػػل ،  ذ ج المعوػض ج مػػف معيػ  الةػػاؿ  ػؿ المعيػػ  الذػايي، 
 صاةب كج كصؼ ، كالةاؿ ج و يي  ج عمواما .
ـٍ كوظاػػر  ٌف سػػو كول لمػػا ر ل ةكلػػل تعػػال : ( ـٍ أىنفيسيػػىي ػػٍتىي طىآًئفىػػةه قىػػٍد أىوىمَّ ( كى

 معيػػػ  الةػػػػاؿ،  راد  ف وػػػػذكر مػػػػا وػػػػر ط هػػػػذه الجممػػػػض  ػػػػالتي ة ماػػػػا ؛ يٌف هػػػػذا 
 د  مامل غور تودور الكاك  معي  الزماف.المعي  وستمـز هذا الترا ط ، فمـ وج

ف ػػػػوف المعوػػػػض ، كمعيػػػػ  ( ذ( ، يسػػػػب ج وييكػػػػر ، فمػػػػف المتعػػػػؽ عموػػػػل عيػػػػد 
جماػػكر اليةػػكووف  ٌف كاك المعوػػض  معيػػ  (مػػع( كتوػػدورها. كالمعػػركؼ  ٌف (مػػع( 
ظرؼ ، كلاذا يجد مف اليةكووف مف ةاؿ  يصب المععكؿ معل عم  الظرفوض ، 

 (ٔ(كالرإػػػي (ٓ(كا ػػػف وعػػػوش (ْ(كالسػػػخاكم (ّ( ػػػف جيػػػيكا (ِ(فوػػػد يسػػػب الرمػػػايي
 لػػػػ    ػػػػي الةسػػػػف ايخعػػػػش  ٌيػػػػل ةػػػػاؿ:  ٌف المععػػػػكؿ معػػػػل ميتصػػػػب  (ٕ(كغوػػػػرهـ

                                                 

 . ُْٖ/ُ، كتعسور ا ف كذور ْْٗ/ُ، كمعايي الور ف لمزجاج َِّ/ٕتعسور الط رم ( ُ(
 . َٔمعايي الةركؼ، ص( ِ(
 . ُْْ/ُسٌر الصياعض ( ّ(
 . ُْٔالمعإؿ في  رح المعصؿ، ص( ْ(
 . ْٗ/ِ رح المعصؿ ج ف وعوش  (ٓ(
 . ُٖٓ/ُ رح الرإي ( ٔ(
، ك ػػرح الكافوػػض لتػػاج الػػدوف ُِٗالعػػاخر فػػي  ػػرح جمػػؿ ع ػػد الوػػاهر، مخطػػكط، كرةػػض ( ٕ(

 . ُٗمي، صو د، كجكاهر ايدب لعّّ الدوف اير ِٔ-ُٔايرد ومي، مخطكط، كرةض 
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ايتصاب ظركؼ الزماف ؛ يٌف كاك المعوض ةائمض مواـ (مع( الظرفوض التي ةٌمت 
الكاك مةماا ، فايتوؿ اليصب  ل  ما  عدها ؛ يٌف الةرؼ ج وةتمؿ اليصب ، 

ةرفوض  عد  ف كما ايتوؿ يصب (غور( اجسموض اجستذيائوض،  ل  ما  عد ( ٌج( ال
 ةٌمت الذايوض مةؿ ايكل .

ذا يي  يصػ اـ المععػكؿ معػل عمػ   (ِ( ك  لػ  معظماػـ (ُ(سب  لػ  الكػكفووفكاع
 ٌف  (ٓ(كالػػدمامويي (ْ(ك  ػػك ةوػػاف (ّ(الخػػّؼ ، فوػػد ذكػػر ا ػػف ه ػػاـ فػػي الممةػػض

يصػػب المععػػكؿ معػػل عمػػ  الظرفوػػض هػػك مػػذهب جماػػكر الكػػكفووف ، ةتػػ  ذكػػر 
ي يةػػك: جئػػت كزوػدنا... اسػػـ  معيػػ  (مػػع( مععػػكؿ فوػػل ، الكيغػراكم " ٌف الػػكاك فػػ

 .(ٔ(ايتوؿ  عرا ل  ل  ما  عده
يسػػتيتج ممػػا توػػدـ ذكػػره  ٌف مػػف الػػدجئؿ عمػػ  معوػػض مػػا سيػػملي كاك الةػػاؿ ، 

 تودورها  معي  الظرؼ ،  عد  ف ت وف ذ كت العّةض  وياما.
العصػػؿ مػػٌر فػػي التأكيػػؿ بمػػا يحمػػؿ الضػػمير العائػػد كمعنػػى المعيػػة : 

لكا الجممض الةالوض المرت طض  الكاك التي ج صػاةب  ا  ٌف اليةكووف  كك ايكؿ  وإن
ػػا(  ك (موا ينػػا(  ك (مصػػاة نا(  ذ ػػات ر لاػػا  تصػػدورها  معػػظ: (مكافونػػا(  ك (مّ سن

 ةالوض الكاك كما  عدها .
ك رل  ٌف هػػػذا التاكوػػػؿ  صػػػوغل اير ػػػع وياسػػػب معيػػػ  المعوػػػض دكف  ف 

ّن مػف : جػاّ زوػد مكافونػا لطمػكع ال ػمس ، وياسب معيػ  الةػا ؿ، فالموصػكد مػذ
هػػك  ف يجعػػؿ زمػػاف المجػػيّ مكافونػػا لزمػػاف طمػػكع ال ػػمس ، كهػػذا مػػف معيػػ  

                                                 

 .ُُّ، ك كإ  المسالؾ صُٖٓ/ُ، ك رح الرإي ٗٗالتساوؿ، ص( ُ(
 . ّْْ/ُ رح التصرو  ( ِ(
 . ُٕٓ/ِ رح الممةض ال دروض في عمـ المغض العر وض ( ّ(
 . ُٔٓمياج السالؾ، ص( ْ(
 . ُّٔ/ِةا وض الص اف ( ٓ(
 . ّٕ-ّٔالمكفي في اليةك الككفي، ص( ٔ(
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المعوػػض ؛ يٌيػػل وػػراد ميػػل اجتمػػاع ةػػدكذوف فػػي كةػػت كاةػػد ، كلػػوس مػػف معيػػ  
 الةاؿ ؛ يٌيل ج وراد ميل ذلؾ ، فالةاؿ صعض لصاة اا.

ػػا( كمػػف الػػدجئؿ عمػػ ككػػذلؾ ايمػػر فػػي لعػػظ (م   هػػذا التاكوػػؿ ،   فٌ  ّ سن
فػػػػي هػػػػذا التاكوػػػػؿ يعسػػػػل  مّئػػػػـ لمعيػػػػ  المعوػػػػض ، هػػػػك  ف اليةػػػػكووف اسػػػػتعممكا

 ك  ػ ال ، يةػك: مػا  ػايؾ  فعػؿ المععكؿ معل، فالمععكؿ معل الذم لػـ وتودمػل
 .(ُ(زودنا ،  ك مّ ستؾ زودنا" كزودنا،  جعمل سو كول  تودور: "ما  ايؾ كمّ سضه 

 (ّ(كالسػورافي  (ِ(ةػاؿ  إإػمار المّ سػض فػي مذػؿ مػا توػدـ الزجػاجي كممف
كالعاإػػؿ  (ٕ(كا ػػف مالػػؾ (ٔ(كا ػػف خػػركؼ  (ٓ(كالمطػػرزم (ْ(كا ػػف الةوػػدرة الوميػػي
كذكػػػر الرإػػػي " ٌف الػػػكاك  معيػػػ  (مػػػع( تػػػؤذف  معيػػػ   (ٖ(كالعاإػػػؿ ايسػػػعراوويي

كا ػػػػف  (ُُ(كالعك ػػػػرم (َُ(. كةػػػػد يسػػػػب   ػػػػك ال ركػػػػات  ػػػػف ايي ػػػػارم(ٗ(المّ سػػػػض"
 لػػ  الزجػػاج  ٌف  (ُ(كايرد ومػػي (ُْ(ك ػػمس الػػدوف ال عمػػي (ُّ(كالرإػػي (ُِ(مالػػؾ

                                                 

 . َّٗ/ُكتاب سو كول ( ُ(
 . ُّٖ، َّٕالجمؿ لمزجاجي  تةووؽ   ي  يب، ص( ِ(
 . ِّٓ/ِ رح الرإي ( ّ(
 . ْٔٓ/ُك ؼ الم كؿ ( ْ(
 . ٖٔ-ٖٓالمص اح في عمـ اليةك، ص( ٓ(
 . ِّٓ/ِ رح الرإي ( ٔ(
 . ٗٗالتساوؿ، ص( ٕ(
 . ُٗفاتةض ا عراب، ص( ٖ(
 . ِّٓ/ِ رح الرإي ( ٗ(
 . ٕٓ، صض سرار العر و( َُ(
 . ِِّ-ِِِالم اب في عمؿ ال ياّ كا عراب، ص( ُُ(
 . ٗٗالتساوؿ، ص( ُِ(
 . ُٖٓ/ُ رح الرإي ( ُّ(
 . ُِٗ رح الكافوض ل مس الدوف ال عمي، مخطكط، كرةض، ( ُْ(
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المععػػكؿ معػػل تودمػػل فعػػؿ،  ك، ج ،  ميصػػكب عيػػده  إإػػمار ج ػػس، فيةػػك : 
، هػػػػك  توػػػػدور: سػػػػرت كج سػػػػتي اليوػػػػؿى ، كةػػػػد إػػػػععكه  ةجػػػػض  ٌف  سػػػػرت كاليوػػػػؿى

هػذه الةجػض كاهوػض ؛ ، ك (ِ(المععكؿ معل وةاؿ  اذا التودور  ل   اب المععكؿ  ل
ٌيمػا  معيػاه، فػإذا ريٌد عمػ  الزجػاج تاكوػؿ  يٌف التاكوؿ ج ووصد  معظػل كةكمػل كاع
المّ سػض  مػػا ذيكػر لكجػػب  ف ويػردك عمػػ  اليةػكووف كذوػػر مػف تػػاكوّتاـ مػف  ػػوف 
ػػا  ذلػػؾ تػػاكوماـ الجممػػض الةالوػػض ، جػػاّ زوػػد كال ػػمس طالعػػض  ػػػ : جػػاّ زوػػد مّ سن

ؿ ةدكث طمكع ال مس  ل   اب المععكؿ  ػل طمكع ال مس ، فايل  وإن  ا سوةكل
  ك  ل   اب المجركر،  ذا كاف التاكوؿ  صوغض، مّ سنا لطمكع ال مس.

هػػ(  ٌيػل ةػاؿ: " ٌف سػو كول ج ّٖٓكةد يسػب الرإػي  لػ  السػورافي (ت
ٌيمػا ةػدره  ورود  تودور مّ ستؾ ،  ٌف اجسـ ميصكب  اذا المصدر الموػدر... كاع

 .(ّ(المعي  فوط ، ج يٌف المعظ مودر  ما ذكر" سو كول لوت وف
عيػػػػد اليةػػػػكووف  ٌف كاك المعوػػػػض  معيػػػػ  ،(مػػػػع(  ل ػػػػؿ مػػػػف المتعػػػػؽ عموػػػػ

كتوػػدورها، فػػإذا ةميػػا : سػػافر زوػػد كخالػػدنا ، فإٌياػػا تكػػكف  توػػدور: سػػافر زوػػد مػػع 
ؿ المععػػكؿ  خالػػد ، كلػػـ ووػػؿ  ةػػد مػػف اليةػػكووف  ٌف هػػذا ج وجػػكز ؛ ييػػل سػػوةكل

اب المإػػػاؼ  لوػػػل ،  ػػػؿ ةػػػالكا:  ٌف المععػػػكؿ معػػػل "هػػػك اسػػػـ وصػػػؿ معػػػل  لػػػ   ػػػ
 .(ْ(الععؿ  لول  كساطض كاك تيكب عف (مع( في المعي  ج في العمؿ"

                                                                                                                

 . ِٔ-ُٔ رح الكافوض لّرد ومي، مخطكط، كرةض ( ُ(
ي لم ػػميٌ      ك ػػرح المغيػػي ُُّ، ك تةووػػؽ ع ػػد المتعػػاؿ، صْٓ/ِ كإػػ  المسػػالؾ ( ِ(

ِ/َُٗ . 
 . ِّٓ-ِِٓ/ُ رح الرإي ( ّ(
 . ُّٗالعصكؿ الخمسكف ج ف معط، ص( ْ(
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كمػػف المةػػدذوف مػػف ايتصػػر لمػػذهب الزجػػاج كذكػػر  ٌف ةجتػػل فػػي  ٌف 
الععػػؿ ج وعمػػؿ فػػي المععػػكؿ معػػل ك ويامػػا الػػكاك "و ػػدك  ٌياػػا ةجػػض كجواػػض عمػػ  

 .(ُ(ل صرووف لـ ورتإكها"لرغـ مف  ٌف اا
 ٌف جماكر ال صرووف ةالكا  اذا في المععكؿ معل الذم لـ وتودمل  كمرٌ 

فعؿ  ك   ال ،  ؿ مصطم  المّ سض استيعمؿ فػي تعروػؼ كاك المععػكؿ معػل، 
ّن :  ٌيػػؾ  ذا ةمػػت : "اختصػػمت كزوػػدنا... معيػػ  ذلػػؾ  ٌف  فػػذكر ايسػػعراوويي مػػذ

 .(ِ(عمل"كؿ كاةد ميكما مّ س ا خر في ف
كعم  كػؿ ةػاؿ فػاٌف توػدور الجممػض المرت طػض  ػالكاك  تصػدورها  صػوغض 
(مّ سنا( وككف داج عم  معوتاا ج عم  ةالوتاا ؛ جٌف معي  المّ سض مكافؽ 
لممعيػػػػ  ايكؿ ، ةتػػػػ   ٌف اليةػػػػكووف اسػػػػتعممكه ليصػػػػب المععػػػػكؿ معػػػػل المعػػػػرد 

  التعصوؿ المذككر  يعنا. هك تودور 
ايخوراف (موارينا( ك (مصاة نا( فإٌياما  كإ  دجلض عم   ما التودوراف 

مػػػا ذه يػػػا  لوػػػل ؛ يٌيامػػػا كايػػػا المصػػػطمةوف المػػػذوف اسػػػتعمماما اليةكوػػػكف فػػػي 
ك خاصػػض التوػػدور الذػػايي ، فوػػد عػػٌرؼ ا ػػف السػػٌراج كاك  (ّ(تعروػػؼ المععػػكؿ معػػل

مؿ كممػػف اسػػتع (ْ(المععػػكؿ معػػل  اٌياػػا  معيػػ  (مػػع( "كمعيػػ  (مػػع( المصػػاة ض"
 (ٕ(كا ػػػف سػػػوده (ٔ(هػػػػ(ْٕٗكالمجا ػػػعي (ت (ٓ(هػػػذا المصػػػطم  يعسػػػل الجػػػكهرم

                                                 

 . ُُّك صكلل، صتاروه اليةك ( ُ(
 . ُٗفاتةض ا عراب، ص( ِ(
كالمعإػػؿ فػػي  ػػرح  َّّ، كالمسػػتكفي فػػي اليةػػك، صْْٖ-ْْٕ/ُك ػػؼ الم ػػكؿ ( ّ(

 . ُّْ/ِ، كةا وض الص اف ّٗٔالمعصؿ، ص
 . ّٕالمكجز في اليةك، ص( ْ(
 . ِٔٓٓ/ُتاج المغض كصةاح العر وض ( ٓ(
 . ُٖٓا ف فإاؿ المجا عي،  رح عوكف ايخ ار، ص( ٔ(
 . ْٖ، صُْالمخصص، السعر ( ٕ(
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كممػػا ذكػػره  (ّ(كالعاإػػؿ ايسػػعراوويي (ِ(كالسػػخاكم (ُ(كعمػػ   ػػف سػػموماف الوميػػي
ّي كالخ ػػػ ض وعيػػػي: " ٌف كػػػؿ كاةػػػد ميامػػػا  ،  ف يةػػػك: اسػػػتكل المػػػا ّن ايخوػػػر مػػػذ

 صاةب ا خر".
عيػػػػػدهـ "دالػػػػػض عمػػػػػ  كهػػػػػذا مػػػػػا وجمػػػػػع عموػػػػػل اليةكوػػػػػكف، فاػػػػػذه الػػػػػكاك 

 .(ٓ(ةت   ٌياا تسم  "كاك المصاة ض" (ْ(المصاة ض"
كةػػػد دخػػػؿ هػػػذا المصػػػطم  إػػػمف تعروػػػؼ كاك المعوػػػض كالمععػػػكؿ معػػػل 

 . (ٔ(هػ( في كتا ل التعروعاتُٖٔكاستعممل ال روؼ الجرجايي (ت
فػػاليةكوكف ةػػػوف سػػػعكا  لػػػ  ةػػػٌؿ   ػػػكاؿ الجممػػػض : جػػػاّ زوػػػد كال ػػػمس 

،  ػػػػ : جػػػاّ زوػػػد مصػػػاة ا طمػػػكع ال ػػػمس ،  كػػػاف  طالعػػػض، كيةكهػػػا ،  تاكوماػػػا
تػاكوماـ هػػذا داًج عمػػ   ذ ػات معيػػ  الةػػاؿ فػػي الجممػض ،  ـ عمػػ   ذ ػػات معيػػ  

 المصاة ض فواا ؟
لـ تكف كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في ميزاف القياس عمى النظير : 

الةاؿ ج يظور لاا ، ليإٌؿ في  دراؾ ةكاعدها، فإٌف لاا يظورات ، ةد اتخذها 
 الةكـ  ك ذاؾ عم  الجممض الةالوض.  هذااليةكوكف  يعساـ معاوور في  ذ ات 

فكما جعؿ اليةكوكف لػ(كاف(  خكات، كلػ( ٌف(  خكات كلػ(ظٌف(  خػكات، 
اـ العامػػض يعسػػاا، فوػػد سػػمطكا عمػػ  كػػؿ مجمكعػػض مػػف هػػذه المجمكعػػات ايةكػػك 

كػػاف وي غػػي  ف يجعػػؿ مػػف الةػػاؿ المعػػردة يعسػػاا ، كالجممػػض الخ روػػض ، كالجممػػض 

                                                 

 . ْْٖ-ْْٕ/ُك ؼ الم كؿ ( ُ(
 . ّٗٔالمعإؿ في  رح المعصؿ، ص( ِ(
 . َِ-ُٗفاتةض ا عراب، ص( ّ(
ك ػرح  لعوػض ا ػف مالػؾ لماػكارم، مخطػكط،  َُُيػاظـ، صال رح  لعوض ا ف مالؾ ج ف ( ْ(

 . ٕٗ، ك رح المككدم عم   لعوض ا ف مالؾ، صْٖكرةض 
 . ِّٓ/ّ، كهمع الاكامع  تةووؽ مكـر ِّٕب، ص رح  ذكر الذه( ٓ(
 . ُُٖالسود ال روؼ،   ك الةسف الجرجايي، التعروعات، ص( ٔ(
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الكصعوض، كالجممض الكاةعض مععكجن ذايوػا لػػ(ظف( ك خكاتاػا  خػكات لمجممػض الةالوػض 
، كاف تكإع عمواا جموعا  ةكاـ رئوسػض ، فياخػذ  وكاعػد كيمغػي  خػرل اسػتيادنا 

 اا إمف هذه المجمكعض مف الجمؿ. ل   غم وتاا  ك ةٌمت
كفومػػا وػػػاتي سػػػيجعؿ مػػػف هػػػذا اليظوػػر موزاينػػػا يػػػزف  ػػػل ايةكػػػاـ  دراؾ 

 ةوووض ما سيمليى (كاك الةاؿ(. 
وتعػؽ اليةكوػػكف عمػػ  عػدـ جػػكاز توػػدوـ المععػكؿ معػػل عمػػ  الشػػركط : 

 ك عاممل ، كذكركا  ٌف ا ف جيي  جاز تودومػل عمػ  مصػاة ل ، ف ػذ  لمصاة 
عياـ جموعنا ، مست ادنا  امذمض ريدكت عمول  اذا الر م

)ُ). 
كةػػد اتعوػػكا فػػي الكةػػت يعسػػل عمػػ  جػػكاز توػػدوـ الةػػاؿ المعػػردة كالجممػػض 

فنا ّن متصػػرل ك ػػٌذ عػػف هػػذا  (ِ(عمػػ  عامماػػا كصػػاة اا ، ةػػوف وكػػكف عامماػػا فعػػ
الةكـ الجممض الةالوػض المرت طػض  ػالكاك ،  ذ لػـ وجوػزكا توػدوماا عمػ  عامماػا  ك 

فخالعت  ذلؾ ةكـ المعردة ، كالجممض الةالوػض غوػر المرت طػض  ػالكاك  (ّ(اصاة ا
 ، ك خذت ةكـ المععكؿ معل.

                                                 

، ِِْ، كالم ػػػاب لمعك ػػػرم، صٕٓ، ك سػػػرار العر وػػػض، صِٔٓ/ُايصػػػكؿ فػػػي اليةػػػك ( ُ(
، كمػػػياج ُٕٓ/ّ، ِٕ/ ِ، ك ػػػرح الرإػػػي ّٗٔكالمعإػػػؿ فػػػي  ػػػرح المعصػػػؿ، ص

، ِّٗ/ّ، كهمػػع الاكامػػع ُٗٗتمذوػػؿ التوروػػب، ص، كالتػػدروب فػػي ُٓٓالسػػالؾ، ص
 .َّْ/ِك رح اي مكيي 

، َِٔ/ُ، كايصػكؿ فػي اليةػك ََّ/ْ، ُٖٔ/ْ، كالموتإػب ُِْ/ِكتاب سػو كول ( ِ(
 . ِْْك رح عمدة الةافظ  تةووؽ الدكرم، ص ِّٔ/ُ

، كالككاكب ُّٖك سرار اليةكص  ِٕ/ِ، ك رح الرإي َُِك ويي، ص مالتكطئض لم( ّ(
ك عض الدارسوف المةدذوف يوؿ هذا الةكـ عف جامع الدركس العر وض  ِٗ/ِ الدروض

لػر ل كم تدعػل،  ذ لػـ و ػر  لػ  كاةػد مػف المصػادر التػي المغّ ويي  كاٌيػل صػاةب 
 .ّٖٓ  ريا  لواا، ويظر: الةاؿ في الجممض العر وض ص
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مػػف هػػذا ومكػػف  ف يسػػتيتج  ٌف الجممػػض الةالوػػض المرت طػػض  ػػالكاك تا عػػت 
ةكػػـ المععػػكؿ معػػل المعػػرد ؛ يٌياػػا مذمػػل مععػػكؿ معػػل ، كخالعػػت الةػػاؿ المعػػردة 

 لكاك ؛ يٌياا لوست مذماما ةاج.كالجممض الةالوض غور المرت طض  ا
 ٌف اليةكووف اتعوكا عم  عدـ جػكاز  مرٌ القياس عمى الحاؿ المفردة : 

ر ط الععؿ المإارع  كاك الةاؿ، استيادنا  لػ  عػدـ جػكاز ذلػؾ فػي اسػـ العاعػؿ 
، كةد اتخذ هذا الوواس  وإان لتعسور تجػرد الجممػض اجسػموض فػي  عػض ايمذمػض 

 مف الكاك.
الكاسط  (المتكٌف  في الورف الخامس لماجرة( استدٌؿ عمػ  ك  ك يصر 

 ٌف كاك الةػػاؿ الداخمػػض عمػػ  الجممػػض اجسػػموض لوسػػت كاك عاطعػػض ،  دجلػػض عػػدـ 
جػػكاز دخكلاػػا عمػػ  المعػػرد  اػػذا المعيػػ ، فػػذكر  ٌف كاك العطػػؼ "لمػػا لػػـ وجػػز 

 .(ُ(دخكلاا عم  المعرد ، لـ وجز دخكلاا عم  الجممض ، يياا فرع عمول"
كالمعػػركؼ عيػػد الكاسػػطي كاليةػػكووف جموعػػا  ٌيػػل ج وجػػكز ر ػػط الةػػاؿ 

وواس يعسل الذم الالمعردة  الكاك، عاطعض كايت  ـ غور عاطعض ، فاستيادنا  ل  
ػا ،  ذ ػات ةكليػا :  ٌف الػكاك لٌمػا لػـ وجػز  استيد  لول، ومكييا  ف يستيد  لوػل  وإن

الةػاؿ الجممػض ، يٌياػا فػرع دخكلاا عم  الةاؿ المعردة ، لـ وجػز دخكلاػا عمػ  
 عمول.

ػػػا  ٌف اليةػػػكووف متعوػػػكف عمػػػ   ٌف كػػػؿ جممػػػض ةالوػػػض لاػػػا  كالمعمػػػكـ  وإن
عرا ل ، كهذا ووإي  ػاف  مةؿا مف ا عراب ، توع مكةع المعرد كتاخذ ةكمل كاع
تاخػػذ الجممػػػض الةالوػػض ةكػػػـ الةػػػاؿ المعػػردة ، ك مػػػا  ٌف الةػػاؿ المعػػػردة ج وجػػػكز 

ػػا فػػي الجممػػض الةالوػػض  ر طاػػا  ػػالكاك  اجتعػػاؽ، كػػاف وي غػػي عػػدـ جػػكاز ذلػػؾ  وإن
ةواسنا ، كاليةكوكف ات عكا هذا الوواس في الخ ر كالصعض ، فما  الاـ تخمككا عيػل 

 في الةاؿ؟

                                                 

 . ٖٔ  ك يصر الكاسطي الإرور،  رح الممع ج ف جيي، ص( ُ(
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 جمع اليةكوكف عم  امتياع ر ػط الةػاؿ المعػردة  القياس عمى العٌمة :
  ٌياػـ ةػوف تطرةػكا  الكاك ، كلـ وعٌممكا هذا الميع لككيػل جارونػا عمػ  ايصػؿ،  جٌ 

 لػػػ  ةإػػػوض الجممػػػض الةالوػػػض ك جػػػازكا ر طاػػػا  ػػػالكاك سػػػاةاـ هػػػذا ايمػػػر  لػػػ   ف 
 اػػا هيػػاؾ ا الةػػاؿ  ػػالكاك هيػػا لككيػػل جممػػض ، كامتيػػاع ر طاػػر ػػط وعممػػكا جػػكاز 
 لككيل معردنا.

ؿي عمول لما واتي:  كهذا تعموؿ ج ويعىكك
ك كعدمػػػل  ٌيػػػل تعموػػػؿ لعظػػػي مةػػػض فػػػي ةػػػوف  ٌف ةإػػػوض الػػػر ط  ػػػالكا .ُ

 متعموض  المعي .
  ٌيل تعموؿ جاّ لةٌؿ م كمض ، فاك لـ وصدر  طروؽ ععكم. .ِ
لك كايت العمض المايعػض لػر ط الةػاؿ المعػردة  ػالكاك، هػي عمٌػض ا فػراد ،  .ّ

لمػػػػا كجػػػػب ر ػػػػط المععػػػػكؿ معػػػػل  اػػػػذا الػػػػرا ط كهػػػػك ج وكػػػػكف  إجمػػػػاع 
 اليةكووف  ج معردنا.

ػػميا  لػػ  خػػّؼ مػػا  ٌف يظػػرة سػػروعض، كدراسػػض وسػػورة لاػػذه الم .ْ سػػالض تيكصي
ػػػا،  كتسػػػ ّليا لػػػـ اذهػػػب  لوػػػل اليةكوػػػكف ، لػػػك ةميػػػا:  ة ػػػؿ الطالػػػب ياجةن

ػا( فػي هػذا المذػاؿ  ػالكاك ،  ًييػل معػرد  ـ  امتيع ر ػط الميصػكب (ياجةن
 يٌيل  فاد معي  الةاؿ ؟

لك كاف فدائوكف مرا طوف عم   ةد ذغكر ايرض المةتٌمض ، كر كا مف  عوػد 
ّن  لػػػواـ ، كةػػػد  سػػػرى جيػػػدوا  سػػػرائومًوا ، فػػػإذا اي ػػػرل  ةػػػد رفػػػاةاـ ( مةمػػػكد( موػػػ 

اةػػدهـ ك راد  ف وعٌ ػػر عػػف هػػذا المعيػػ  ، فمػػاذا وجػػب  ف ووػػكؿ: اة ػػؿ مةمػػكد 
  سورنا ،   ـ : اة ؿ مةمكد ك سورنا ؟

ممػػا ج  ػػؾ فوػػل  ف الصػػوغض التػػي وجػػب  ف توػػاؿ فػػي هػػذا الموػػاـ ، هػػي : 
راد  ٌف مةمػكدنا  ة ػؿ ك صػة تل  سػور صػاوكيي، اة ؿ مةمػكد ك سػورنا ؛ يٌف المػ

كج وصػػػ    ػػػدنا  ف ووػػػاؿ :  ة ػػػؿ مةمػػػكد  سػػػورنا ؛ جف ايسػػػور سػػػوككف مةمػػػكدنا 
 يعسل كهذا خّؼ الكاةع كالمعي  الموصكد.
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 م: كجب ر ط الميصكب في المذاؿ المذككر  الكاك عم  الرغـ مػف ككيػل 
 ةاؿ  ؿ معي  المعوض.معردان كم تًوا ؛ يٌيل ما  رود ميل معي  ال

ممػػػا سػػػ ؽ وتإػػػ   ٌف العػػػرب لػػػـ وميعػػػكا ر ػػػط الةػػػاؿ المعػػػرد  ػػػالكاك لككيػػػل 
ٌيما لدجلتل عم  معي  الةاؿ .  معردنا، كاع

 ذف العمٌػػض المايعػػض عيػػدهـ مػػف الػػر ط  ػػالكاك فػػي المعػػرد هػػي عمٌػػض الةالوػػض ، 
ػػا ،  كهػػذا ووتإػػي  ٌيػػل ج  ػػٌد  ف وككيػػكا ةػػد ميعػػكا الػػر ط  ػػالكاك فػػي الجممػػض  وإن

ّن فػػػي  مذمػػػض  ذا كجػػػدياهـ ةػػػد ر طػػػكا جمػػػ ذلػػػؾ لكجػػػكد العمػػػض المايعػػػض يعسػػػاا ، كاع
مػػػف هػػػذه الجمػػػؿ معيػػػ  المعوػػػض ، هػػػذا  ا ػػػالكاك، فإٌيمػػػا فعمػػػكا ذلػػػؾ ؛ يياػػػـ  رادك 

المعيػػػ  الػػػذم وسػػػتكجب هػػػذا الػػػر ط ، كلػػػـ وكػػػف ال تػػػض ةػػػد جػػػككزكا ر ػػػط الجممػػػض 
ةكوػػكف كلػػوس العػػرب المسػػتي طض مػػف الةالوػػض  ػػالكاك ، فاػػذا الجػػكاز ووػػكؿ  ػػل الي

 كّماـ الوكاعد اليةكوض.
ذا  وويا يظػٌف  ٌياػـ  جػازكا ر ػط الجممػض الةالوػض  ػالكاك، مػع  ييػا مجمعػكف  كاع

المعردة لعٌمض الةالوض ، فإٌيا يككف، مف ةوػث ج الةاؿ عم   ٌياـ ميعكا ذلؾ في 
 ي عر، ةد اتاميا المغض العر وض  اجإطراب.

جاض  خرل، فإٌيل مف المعركؼ  ٌف معي  الةاؿ وػؤذف  هذا مف جاض، كمف
 اجتةاد، كالػكاك تػؤذف  المغػاورة كهػذا وعيػي  ٌيػل ج وجػكز الجمػع  ويامػا ؛ يٌيػل 
سػػػوككف جمعنػػػا  ػػػوف متياةإػػػػوف ، كالعػػػرب ج ومكػػػف  ف وككيػػػػكا ةػػػد كةعػػػكا فػػػػي 

 كّماـ في هذا التياةض، كهـ  فص  ايمـ في ايرض.
وووػػػض، فإٌيػػػل ج وصػػػٌ   ف يػػػدعي  ػػػاٌياـ  جػػػازكا ر ػػػط كاسػػػتيادا  لػػػ  هػػػذه الة

ػا  خػر  ػا ، اتاامن الجممض الةالوض  الكاك ؛ ييل سوككف، كمف ةوث ج ي عر  وإن
 لاذه المغض  اياا تتسـ  التياةض في هذا المكإكع.

معػػػػاف،  ػػػػؿ ج ومكػػػػف ا توػػػػاف  اةػػػػدهما  ٌج  إذهػػػػاب تفالةػػػػاؿ كالػػػػكاك ج وج
 وعيي زكاؿ الذايي . ا خر،  م:  ٌف كجكد  عإاما
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كمف هيا  جد مف الإركرم  لغاّ كاك الةاؿ  إعرا اػا كاك المعوػض ، ليمغػي 
 ػػذلؾ كصػػـ لسػػاف العػػرب ككػػّـ ا،  اػػذوف العو ػػوف ؛ يٌيامػػا و ػػرزاف فػػي ظػػؿ 

 الوكؿ  كاك الةاؿ كوختعواف تمامنا في ظؿ الوكؿ  كاك المعوض.
ـى ج وجػػكز ر ػػط الجممػػض  ػػالكاك مػػ ذا ةوػػؿ: ًلػػ ع  رادة معيػػ  الةػػاؿ فواػػا فػػي كاع

 الكةت يعسل ؟
يجوب  ػاٌف العػرب لػـ وػاتكا  ػالكاك  ٌج عمػ  يٌوػض جعػؿ مػا  عػدها غوػر الػذم 
ة ماػػػػػا ، كالجػػػػػدور  الػػػػػذكر  ٌف اليةػػػػػكووف صػػػػػرةكا  اػػػػػذه الةوووػػػػػض كعػػػػػدكها مػػػػػف 
ال ػػػدواوات، كهػػػذه الكظوعػػػض ج تياسػػػب العّةػػػض  ػػػوف الةػػػاؿ كصػػػاة اا ؛ يٌيامػػػا 

  يّ كاةد.
ذا ـى كجب  ف وككف ما  عد كاك المعوض غور الذم ة ماا ؟ كاع  ةوؿ: ًل

يجوػػػػب  ػػػػاف المعٌوػػػػض ج وتةوػػػػؽ معياهػػػػا  ج  كجػػػػكد  ػػػػوئوف لوصػػػػاةب  ةػػػػدهما 
 ا خر.

وصػػرح اليةكوػػكف  اٌيػػل ارتبػػاط الجممػػة الحاليػػة بػػالكاك دكف المفػػردة : 
دة ، كػػػاف وي غػػػي  ف ج تػػػرت ط الجممػػػض الةالوػػػض  ػػػالكاك ةواسػػػا عمػػػ  الةػػػاؿ المعػػػر 

 اياا في ذلؾ  اف الجممض الخ روض التي امتيع ر طاا  الكاك ةواسنا عم  الخ ػر 
ػا ةواسػا عمػ  الصػعض  المعرد، ك اف الجممض الكصعوض التػي امتيػع فواػا ذلػؾ  وإن

 المعردة.
كلٌما كاف ر ط الجممػض الةالوػض  ػالكاك مخالعنػا لمووػاس، فمػف ال ػدواي  ف 

ا  ف ج وخمك هذا التعموؿ  ج وترككا هذه المسالض دكف تعموؿ، كمف ال دواي  وإن
 مف التكمؼ . 

وذكر السٌكاكي  ٌف ايصؿ في الجممض الةالوض  ف ج ترت ط  الكاك "لكف 
اليظػػر  لواػػا مػػف ةوػػث ككياػػا جممػػض..... مسػػتومض  عائػػدة..... و سػػط العػػذر فػػي 
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لوػػد اسػػتعمؿ لعػػظ "و سػػط العػػذر"  (ُ( ف وػػدخماا كاك لمجمػػع  وياػػا ك ػػوف ايكلػػ "
               كاٌيما ورود  ف ومتمس عذرنا لاذا ايمر الذم ج وككف مو كجن في ايصؿ.

 ٌف الجممػض  (ٓ(كالعمرم (ْ(كالسوكطي (ّ(كالجامي (ِ(كةد ذكر التعتازايي 
الةالوض جاز  ك كجب ارت اطاا  ػالكاك جسػتوّلاا ؛ يٌياػا جممػض  خػّؼ الةػاؿ 

ردة لعػػدـ اسػػتوّلاا ، كةػػد  ٌكػػد الدسػػكةي كا ػػف وعوػػكب المغر ػػي  ٌف الجممػػض المعػػ
 .(ٔ(الةالوض ارت طت  الكاك لككياا جممض ج لككياا ةاجن 

لػػػك صػػػٌ  هػػػذا لكػػػاف ةكػػػـ الػػػر ط  ػػػالكاك عاًمػػػا ج خاًصػػػا ؛ يٌف ةإػػػوض 
اسػػػتوّؿ الةػػػاؿ لككياػػػا جممػػػض ، التػػػي عمػػػؿ  موتإػػػاها الػػػر ط  ػػػالكاك هػػػك  ػػػاف 

ّن  ك كجػب ر ػط الجممػض الخ روػض كالكصػعوض  الجممض في كؿ مكإع ، فمجػاز مػذ
كالكاةعض مععكجن ذايوا لػ(ظف( ك خكاتاا  الكاك، لكف المعػركؼ عمػا ذكػرت عكػس 

 ذلؾ.
ةػاؿ اليةكوػكف:  ٌف كاك المعوػض  صػماا كاك  القياس عمى أصػؿ الػكاك :

 .(ٖ(ككذا ةالكا عف كاك الةاؿ،  ياا كاك عطؼ في ايصؿ (ٕ(العطؼ
كالمعػػػػركؼ  ٌف المعطػػػػكؼ وجػػػػب  ف وسػػػػ ؽ  ػػػػالكاك، كهػػػػذا مػػػػا وكافػػػػؽ 
المععكؿ معل دكف الةاؿ ، كما  ٌف المعطػكؼ ج ويعػٌد صػعض لممعطػكؼ عموػل ، 

                                                 

 . ُْٗ، كط عض غور مةووض صْٖٗ-ْٖٖـ  تةووؽ اكر ـ، صمعتاح العمك ( ُ(
 . ِّٕمطكؿ التعتازايي، ص( ِ(
 . ّٕالعكائد الإوائوض، ص( ّ(
 . ُِٖ/ُعوكد الجماف   رح السوكطي ( ْ(
 . ُِٖ/ُعوكد الجماف،   رح العمرم ( ٓ(
 . ُِّ/ّةا وض الدسكةي كمكاهب العتاح إمف كتاب  ركح التمخوص، ( ٔ(
، كهمػػػػع ُٓٓكمػػػػياج السػػػػالؾ، ص ُٕٓ/ّ، ك ػػػػرح الرإػػػػي ِْٓ/ُ ك ػػػؼ الم ػػػػكؿ( ٕ(

 . ُّْ، كالعرائد الجدودة، صِّٔ/ّالاكامع،  تةووؽ هركف كمكـر 
، َُُك ػػرح  لعوػػض ا ػػف مالػػؾ ج ػػف اليػػاظـ، ص ٕٖ/ِ، كالك ػػاؼ ُِٓ/ْالموتإػػب ( ٖ(

 . ُّٗ، كالتطكر اليةكم، صِّّكفكات  الرةمكت، ص
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ػػػا المععػػػكؿ معػػػل كمصػػػاة ل دكف الةػػػاؿ  يٌيامػػػا  ػػػوئاف، كهػػػذا مػػػا وكافػػػؽ  وإن
ا  ٌف هػػذه الػػكاك التػػي  صػػماا كاك عطػػؼ، هػػي  كصػػاة اا. ،  فمػػك كػػاف صػػةوةن
ػػا كػػاف هػػذا ايصػػؿ مكافوػػا لػػكاك  كاك ةػػاؿ، لكافوػػت  صػػماا فومػػا توػػدـ ذكػػره، كلىمك
المعوض دكف كاك الةاؿ ، دؿ عم   ٌف ما سيػملي كاك الةػاؿ. هػك كاك المعوػض فػي 

 ةوووض ايمر.
وتعػؽ اليةكوػكف عمػ  عػدـ جػكاز ر ػط القياس عمى الجممة القبرية : 
ايخعػػش  ٌيػػل  جػػاز ذلػػؾ،  ٌج  ٌيػػل ةكػػـ الجممػػض الخ روػػض  ػػالكاك، كةػػد يسػػب  لػػ  

 .(ُ( زوادة الكاك
كجماكر اليةكووف  يكركا دخكؿ الكاك عم  الجممض الكاةعض خ ر الم تد  

تاا ، كما كرد مف ذلؾ  ٌكلكا الجممػض اكخ ر (كاف( ك خكاتاا ، كخ ر (ظٌف( ك خك 
عمػػ  الةػػاؿ كالععػػؿ عمػػ  التمػػاـ  ك عمػػ  ةػػذؼ الخ ػػر إػػركرة  ك عمػػ  زوػػادة 

 .(ِ(لكاكا
كاليةكوكف  ٌكلكا تمؾ الجمؿ الخ روض ال اذة التي ارت طت  الكاك كميعكا 
الووػػاس عمواػػا ؛ يٌياػػـ ةػػد اتعوػػكا عمػػ  عػػدـ جػػكاز ر طاػػا  ػػالكاك  ، كمػػا  ٌياػػػـ 
ػا عمػ   ٌف الةػاؿ كالخ ػر مػف يسػب كاةػد ، ةتػ   ٌف سػو كول ، كػاف  اتعوكا  وإن

ويسػػٌمي الةػػاؿ خ ػػرنا
 (ٓ(ك ٌياػػا "خ ػػر فػػي المعيػػ " (ْ(ةوووػػض""فالةػػاؿ خ ػػر فػػي ال (ّ(

عٌممػكا ا ػتراط التعروػؼ فػي صػاة اا ؛ يٌيػل كالم تػد  فػي  اػـةتػ   ي (ٓ(المعي "

                                                 

 .ُُٗ/ّكعركس ايفراح  َّٔصل اب ا عراب لأسعراوويي، ( ُ(
، كهمػػػع ٖٕ، ك ػػػرح ال ػػػردة ال كصػػػوروض لخالػػػد ايزهػػػرم، صُّٗ/ّالمواصػػػد اليةكوػػػض ( ِ(

 . ٖٔ/ِالاكامع  تةووؽ مكـر 
 . َٓ-ْٗ /ِ كتاب سو كول( ّ(
، كالت وػػاف فػػي عمػػـ ال وػػاف ُّٕ، يااوػػض ا وجػػاز لمػػرازم، صُِِدجئػػؿ ا عجػػاز ص(  ْ(

 .ٕٗج ف الزممكايي، ص
 .ِٔ/ِ، ك رح المعصؿ ج ف وعوش ِِٕالم اب لمعك رم، ص(  ٓ(
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فكمػػا  ٌف الخ ػػر خ ػػر عػػف الم تػػد  فاػػي  (ِ(ك ٌياػػا "خ ػػر فػػي ايصػػؿ" (ُ(المعيػػ 
فػإٌف  (ْ(فاليةكوكف مجمعكف عم   ٌف الةاؿ ت  ل الخ ػر (ّ(خ ر عف ذم الةاؿ

الجمػػع  ػػوف هػػاتوف الةوووتػػوف المتػػوف وتعػػؽ عموامػػا اليةكوػػكف ووإػػي  ػػاف وتعوػػكا 
عم  عدـ جكاز ر ط الجممض الةالوض  الكاك، كتككف هػذه اليتوجػض  دواػض ،  ف مػا 
 ٌف الجممض الخ روض تساكم الجممض الةالوػض ، كتسػاكم عػدـ جػكاز ر طاػا  ػالكاك، 

ا . ذف الجممض الةالوض تساكم عدـ جكاز ر   طاا  الكاك  وإن
ّن  ٌف الجممػػض  ذا كةعػػت  كةػػد فطػػف اليةكوػػكف لاػػذه ال دواػػض ، فػػذككرا مػػذ
خ ػػرنا، كجػػب  ف وكػػكف فواػػا إػػمور وعػػكد  لػػ   المخ ػػر عيػػل ، كلمػػا كجػػب هػػذا 

 .(ٓ(في الخ ر، كجب في الةاؿ، يٌياا   واض  ل
ا فكػػاف وي غػػي لميةػػكووف  ف ج وجوػػزكا ر ػػط الجممػػض الةالوػػض  ػػالكاك ةواسنػػ

عم  الجممض الخ روض ، كةد   اركا  ل  هػذا الووػاس،  ٌج  ياػـ تخمكػكا عيػل ؛ يٌف 
ايخػػذ  ػػل وسػػتكجب  لغػػاّ كاك الةػػاؿ التػػي  جمعػػكا عمػػ   ذ اتاػػا ، لػػذلؾ راةػػكا 
وسػػػػكلغكف ر ػػػػط الةػػػػاؿ  ػػػػالكاك دكف الخ ػػػػر  تعمػػػػوّت، ج تخمػػػػك مػػػػف التكمػػػػؼ، 

ةػػػكم ذلػػػؾ لدجلػػػض الةالوػػػض عمػػػ  كالتكمػػػؼ فواػػػا مػػػا ميػػػل  ػػػٌد، فعمػػػؿ ا ػػػف  وػػػاز الي
ػػا  ػػالكاك ،  (ٔ(التكةوػػت كهػػذا التعموػػؿ لػػك صػػٌ  ، لكجػػب ر ػػط الةػػاؿ المعػػردة  وإن

كلكػػاف الظػػرؼ  كلػػ  مياػػا  اػػذا الػػرا ط ؛ يٌيػػل  كإػػ  مػػف الةػػاؿ دجلػػض عمػػ  

                                                 

 .ُِْالع اب في  رح الم اب لميوسا كرم، مخطكط، كرةض، (  ُ(
 .ُْٖ/ّالمواصد اليةكوض (  ِ(
، ك ػػػػرح ِٕ، كالعكائػػػػد الإػػػػوائوض، صٕٖ ػػػػرح المكػػػػكدل عمػػػػ   لعوػػػػض ا ػػػػف مالػػػػؾ، ص( ّ(

 . ُْٕا ظاار، ص
 . ْٕ/ّ رح اي مكيي ( ْ(
 . ِّٕ/ٓايمالي ال جروض ( ٓ(
 . ُّْ-ُِْةكاعد المطارةض، ص( ٔ(
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التكةوػػت، كالمعػػركؼ  ٌف الةػػاؿ المعػػردة كالظػػرؼ ومتيػػع ر طامػػا  ػػالكاك  إجمػػاع 
 اليةكووف.

ػػا لاػػذا الووػػاس ،  ٌج  ٌيػػل سػػككغ عػػدـ العمػػؿ  ػػل كةػػد فطػػف الرإػػ ي  وإن
 ةجض  ٌف الجممض الةالوض "تجيّ فإمض  عد تمػاـ الكػّـ  ، فػاةتوج فػي ايكذػر 
 لػػػػ  الػػػػكاك... ك ٌمػػػػا خ ػػػػر الم تػػػػد  فإٌيػػػػل ج وجػػػػيّ  ػػػػالكاك ؛ يٌيػػػػل  ػػػػالخ ر وػػػػتـ 

كذلػػؾ  الكػػّـ...  مػػ  ةػػد ويصػػدكر الخ ػػر  ػػالكاك،  ذا ةصػػؿ لػػل  ديػػ  ايعصػػاؿ ،
 .(ُ(] كةكعل[  عد  ٌج، يةك: ما ةس تؾ  ٌج ك يت  خوؿ"

 (ٓ(كغورهـ (ْ(كالدسكةي (ّ(كالعمرم (ِ(كممف ةاؿ  اذا التعموؿ التعتازايي
ا  ٌف الجممض الخ روض لـ تةتج  ل  الكاك يٌياا عمدة ،  (ٓ(كغورهـ كةد عممكا  وإن

، كاةتاجت  لواا الةاؿ يياا فإمض ، ك رل  ٌف مػا ةػاؿ  ػل الرإػي كمػف ت عػل 
 ج وص  ايخذ  ل ،  واف ذلؾ فوما واتي:

لعػػػؿ التوموػػػؿ مػػػف  ػػػاف الةػػػاؿ ، كفكػػػرة ككياػػػا الػػػكاك كفضػػػمة الحػػػاؿ :    
عل عياػا يةكوػكف اعياػا ، ةصػؿ اسػتيادنا  لػ  مػا   ػ فإمض ، ومكف اجستغياّ

م ػػاكركف مػػف تصػػروةات عاٌمػػض فوػػد ةػػاؿ ايخعػػش ايكسػػط مػػذّ: "الةػػاؿ فػػي 
كالم ػرد  عػد  ف ذكػر  (ٔ(الوراف الكروـ كذور ، ج وككف  ٌج فػي مكإػع اسػتغياّ"

ذا   ف الةػػػاؿ فإػػػمض ، عػػػٌرؼ العإػػػمض  اٌيػػػل مػػػا  ف ذكرتػػػل "زدت فػػػي العائػػػدة، كاع

                                                 

، كةا ػػوض ع ػػد ُْٓ، الع ػػاب فػػي  ػػرح الم ػػاب، مخطػػكط، كرةػػض ُْ/ِ ػػرح الرإػػي ( ُ(
 ياةموف كّـ الرإي يعسل دكف  ف ويس اه  لول.  ُِٕالغعكر عم   رح مٌّ جامي، ص

 . ِّٕمطكؿ التعتازايي، ص( ِ(
 . ُِٖ/ُعوكد الجماف   رح العمرم ( ّ(
 . ُِٓ/ّةا وض الدسكةي عم  مختصر التعتازايي ( ْ(
 . ُِٓ/ّمكاهب العتاح ( ٓ(
 . َُِ/ُمعايي الور ف ( ٔ(
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 (ِ(كمذؿ هذا ذكر ا ف جيي (ُ(، لـ وخمؿ  الكّـ، يٌيؾ  ةذفل مستغف" ةذفتل 
فػػأٌف الةػػاؿ ومكػػف  ف وسػػتغي  عياػػا ، سيػػملوت فإػػمض،  ذ "المػػراد  العإػػمض مػػا 

كهذا ما استور في كتب اليةػكووف المتػاخروف، ةتػ   يذ ػت فػي  (ّ(وستغي  عيل"
ك العر ػػي مػػا ومكػػف المعجمػػات الةدوذػػض  ٌف "الةػػاؿ فإػػمض... كالعإػػمض فػػي اليةػػ

: ةػر ت الوصػودة م ػركةض ، ومكيػؾ  ف تسػتغيي  ّن اجستغياّ عيل، فإذا ةمت مػذ
 .(ْ(عف (م ركةض( كتككف الجممض  عد ةذفاا تامض"

كهػػذا الػػذم  ػػاع عػػف الةػػاؿ مػػردكد ، فاػػي كذوػػرنا مػػا تػػاتي لةاجػػض التع وػػر 
ةميػػا   لػػ  معياهػػا ،  ػػؿ هػػي فػػي ايصػػؿ ، مػػا وػػؤت   اػػا لوسػػتغي  عياػػا ، فػػإذا

ػػػػا ،  كػػػاف وعيويػػػا رجػػػكع اليػػػػاج   ـ  وػػػاف ةالػػػل ةػػػػوف  : رجػػػع اليػػػاج  فرةن ّن مػػػذ
الرجػػػكع؟ فػػػّ وصػػػٌ   عػػػد هػػػذا  ف يوػػػكؿ:  ف العاعػػػؿ (اليػػػاج ( هيػػػا عمػػػدة ، ج 
ػػا( فإػػمض ومكػػف اجسػػتغياّ عياػػا مػػع  ٌف  ومكػػف اجسػػتغياّ عيػػل ، كالةػػاؿ (فرةن

لمػػتكمـ اجةتصػػار عمػػ  العاعػػؿ مػػا ذكػػر  ٌج مػػف  جػػؿ ذكػػر الةػػاؿ ، فمػػك  راد ا
 جممض: رجع الياج  ، لما تمعظ  اا.

كةػػد   طػػؿ الجرجػػايي جعػػؿ مػػا سيػػملوت فإػػّت زوػػادة فػػي العائػػدة ، كةػػاؿ: 
 .(ٓ(" ٌف المععكؿ جّز متمـ لمعي  الجممض كلوس زائدنا"

فالةػػاؿ ج تختمػػؼ مػػف جاػػض الةاجػػض  لػػ   ذ اتاػػا كػػاٌم عمػػدة فػػي الكػػّـ ، 
مىٍقنىػػػػا السَّػػػػمىاكىاًت د الكذوػػػػرة، كوكلػػػػل تعػػػػال : (كمػػػػا ذكريػػػػاه تؤوػػػػده ال ػػػػكاه ػػػػا قى مى كى

ػػػا ءًعًبػػػيفى  ػػػا بىٍينىىيمى مى فاػػػذه ا وػػػض تذ ػػػت  ٌف ا خمػػػؽ السػػػماكات  (ٔ((كىاألٍرضى كى

                                                 

 . ُُٔ/ّالموتإب ( ُ(
 . ّٕٗ/ِالخصائص ( ِ(
 . ٓ/ّ رح اي مكيي ( ّ(
 . ُْْمعجـ المصطمةات العر وض، ص( ْ(
 . ّٔٓ-ّّٓدجئؿ ا عجاز، ص( ٓ(
 . ّٖسكرة الدخاف، ا وض ( ٔ(
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مىٍقنىػػػػػا ( كةوػػػػػؿ : ()ءًعًبػػػػػيفى كايرض ، لكػػػػػف لػػػػػك اسػػػػػتيغيي عػػػػػف الةػػػػػاؿ  ػػػػػا قى مى كى
ػػا ػػا بىٍينىىيمى مى يػػ  ا وػػض مػػف ا ذ ػػات  لػػ  اليعػػي ( جيومػػب معالسَّػػمىاكىاًت كىاألٍرضى كى
اككذلؾ لك استيغييى عف الةاؿ ( كىءى تىٍمػًش ًفػي األىٍرًض ( في ةكلل تعػال : (مىرىحن

ا  .(ُ((مىرىحن
ا مػكيةكهمػا ، جختمعػت  ةكاما اتوف ا وتػوففمك استغيويا عف الةاؿ في ه

 كتغورت كذورنا معايواما .
مسػػٌد العمػػدة فػػي الكػػّـ  كمػػا  ٌيػػل فػػي ةػػاجت ةواسػػوض ، تػػاتي الةػػاؿ سػػاٌدة

 "كإر ي الع دى مسوئنا ،  ك متكةعنا المعي  عمول ، كوكلل :
 (ِ( ٌيما الموتي مف وعوش كئو نا      كاسؼ  اليل ةموؿى الرجاّ   

 ٌف عمػػض ارت ػػاط الجممػػض الةالوػػض  ػػالكاك لككياػػا فإػػمض ، تياةإػػاا الةجػػض        
وػػكؿ الي ػػي ، صػػم  ا عموػػل التػػي اسػػتيد  لواػػا ا ػػف ه ػػاـ ، كهػػي است ػػااده  

لػػل عػػف هػػذا ال ػػاهد ك كسػػمـ :  ةػػرب مػػا وكػػكف الع ػػد مػػف ر ػػل ، كهػػك سػػاجد ، كة
ػا ، عمػ    ٌيل "مف  ةكل ايدلض عم   ف ايتصاب (ةائمنا( في : إر ي زودنا ةائمن

 .(ّ(الةاؿ ، ج عم   ٌيل خ ر لػ(كاف( مةذكؼ ؛  ذ ج ووترف الخ ر  الكاك"
جممػػض (كهػػك سػػاجد( كةعػػت فػػي الةػػدوث الي ػػكم  فوػػد  ٌكػػد ا ػػف ه ػػاـ  فٌ 

ةػػاجن سػػٌدت مسػػٌد الخ ػػر ، فاػػذا ال ػػاهد ويعػػٌد مػػف  ةػػكل ايدلٌػػض عمػػ   ٌف الجممػػض 
هػي عمػدة، سػاٌدة ك الةالوض ، لـ ترت ط  الكاك لككياا فإػمض ؛  ذ ارت طػت  اػا ، 

 مسٌد الخ ر.
كوجمع ال صروكف مػف خػّؿ ال ػكاهد التػي مػٌر ذكرهػا ،  ػكركد الةػاؿ 
في ةاجت كذورة ، ج ويستغي  عياػا ،  ٌمػا الككفوػكف، فػإٌياـ وػذه كف  لػ   كذػر 
مػػف ذلػػؾ ، فاػػـ ةػػوف وعػػٌدكف ، كمػػا ويسػػب  لػػواـ ،  خ ػػار (كػػاف( ك خكاتاػػا ، 

                                                 

 . ّٕسكرة ا سراّ، مف ا وض ( ُ(
 . ٓ/ّ رح اي مكيي ( ِ(
 . ُُْ/ِالمغيي ( ّ(
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، فاػػػذا وعيػػػي  ٌياػػػـ جعمػػػكا الةػػػاؿ  كالميصػػػكب الذػػػايي لػػػػ(ظٌف( ك خكاتاػػػا،  ةػػػكاجن
 عمدة كالخ ر.

المسػالض معصػمض ، تكٌصػؿ  عػد ك عض الدارسػوف المةػدذوف تيػاكؿ هػذه 
ل  مجمؿ  ةػكاؿ اليةػكووف ايكلػوف  الدراسض المستيدة  ل  ال كاهد العصوةض ، كاع
كالمتاخروف ،  ل   ف الةاؿ لوست فإػمض ، كمػا  ػوع عياػا ، فوػد درس  ػاكر 

كمما ةالل في هذا المكإكع: "و دك جمًوا  (ُ(الجكدم هذه الوإوض عيد اليةكووف
كةػػػاؿ  عػػػد ا توػػػاف  (ِ(جممػػػض وإػػػرح عمػػػ  المعيػػػ  ةذفػػػل" ٌف الةػػػاؿ ركػػػف فػػػي ال

 ايدلػػض : "مػػف كػػؿ هػػذا وت ػػٌوف  ٌف كصػػؼ اليةػػاة لمةػػاؿ  اٌيػػل فإػػمض ،  مػػر ج 
ػا  ٌف الةػاؿ  ٌيمػا وسػتيد  لػ  لعظاػا ، كوتإػ   وإن وستيد  لػ  معيػ  الجممػض ، كاع

 .(ّ(ج تختمؼ عف  ةد ركيي الجممض في  فادة المعي  المراد"
لػػ  مذػػؿ هػػذا  ٌف  (ْ(ذهػػب  اةػػث  خػػر ، فػػذكر  عػػد دراسػػض هػػذه المسػػالض كاع

الةاؿ لوست فإمض ، ومكف اجستغياّ عياا ، كما ذهب اليةكوكف ، كذكر  ف 
، (ٓ(عػػػدـ اجسػػػتغياّ عياػػػا ، ج وتياسػػػب كمصػػػطم  العإػػػمض الػػػذم  يلًصػػػؽ  اػػػا

عم  ةدٍّ سكاّ ،  ككػاف مػف  (ٔ(كتكٌصؿ  ل   ٌف الةاؿ "توع فإمض كتوع عمدة"
 .(ٕ(ج  ةذل:  ٌيل ج ومكف جعؿ العإمض ةودنا مف ةوكد الةاؿ  ك تعروعاايتائ

                                                 

 . ِٓ-ّٓت ذوب مياج اليةك، ص(  ُ(
 .ّٗالمصدر يعسل، ص ( ِ(
 .َْالمصدر يعسل، ص(  ّ(
 . ٖٔ-ٖٓالةاؿ في الجممض العر وض لمواسرم، ص(  ْ(
 . ْٔ(  المصدر يعسل، ٓ(
 . ٓٔص ،الةاؿ في الجممض العر وض ، الواسرم ( ٔ(
 . ْٗٓص ،المصدر يعسل(  ٕ(
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كمجمػػػػؿ الكػػػػّـ فػػػػي هػػػػذه الوإػػػػوض :  ٌيػػػػل لػػػػك كايػػػػت فإػػػػمض الةػػػػاؿ سػػػػ  نا 
لّرت اط  ػالكاك، لجػاز ارت ػاط الةػاؿ المعػردة ، كالجممػض الكصػعوض  ػالكاك ؛ يٌف 

ًّ مياما تعد فإمض عيد اليةكووف.  كي
 ػاهد الػذم است ػاد  ػل الرإػي، كةكلػل فومػا توػٌدـ :  ٌما فوما وتعمػؽ  ال

 م  ةد ويصدكر الخ ر  الكاك،  ذا ةصؿ لل  ديػ  ايعصػاؿ ، كذلػؾ  كةكعػل  عػد 
 ٌج، يةػػػػك: مػػػػا ةسػػػػ تؾ  ٌج ك يػػػػت  خوػػػػؿ" فإٌيػػػػل ج وصػػػػٌ  اجسػػػػتياد  لوػػػػل ؛ يٌف 

كف الجممػػض اجسػػموض فوػػل تيعىػػدح عيػػد جماػػكر اليةػػكووف ةالوػػض ج خ روػػض ، فػػّ وكػػ
 هذا  اهدنا عيدهـ عم  جكاز ارت اط الجممض الخ روض  الكاك.

 ف ما است اد  ل الرإػي مػف  ٌف الجممػض الخ روػض ةػد تػرت ط  ػالكاك  ذا 
ةصؿ لاا  دي  ايعصاؿ لكةكعاا  عد ( ٌج( يةك: ما ةسػ تؾ  ج ك يػت  خوػؿ، 

ػا  ذ ػات تعمومػل ،  ػؿ ةػد وسػتيد  لوػل ليوإػ ل ؛ يٌف ج وصٌ  اجستياد  لوػل  وإن
هػػػذا ال ػػػاهد ويػػػاةض مػػػا اتعػػػؽ عموػػػل جماػػػكر اليةػػػكووف ، كالرإػػػي  ةػػػدهـ ، 
فػػػالمعركؼ  ٌف الماإػػػي وجػػػكز ر طػػػل  ػػػالكاك ،  ٌج  ٌيػػػل ومتيػػػع فوػػػل ذلػػػؾ عيػػػد 
الجماػػكر فػػي صػػوغتوف :  ةػػداهما كةكعػػل  عػػد ( ٌج( كمػػا مػػر تعصػػوؿ هػػذا فػػي 

 العصؿ ايكؿ.
مػػػف ككياػػػا فإػػػمض ، فمػػػك كػػػاف إػػػعؼ الجممػػػض  مػػػا ة ماػػػا ، التػػػي جػػػاّ 

ومكف اجستغياّ عيل ، يٌياا ةاؿ ، س  نا في اجرت اط  الكاك ، لزاد مػف ةاجػض 
الماإػػي  لػػ  هػػذا الةػػرؼ ،  عػػد  ف إػػععت صػػمتل  صػػاة ض  ايعصػػالل عيػػل 
 ػػػ( ٌج( كلرفعػػل مػػف درجػػض جػػكاز ر طػػل  ػػالكاك  لػػ  كجػػكب اةتواجػػل  لواػػا. لكػػف 

 الذم ةصؿ كاف إد ذلؾ.
ممػػض ارت طػػت  ػػالكاك ، ج لمػػا ذكػػره الرإػػي كغوػػره،  ػػؿ كالةوووػػض  ٌف الج

 يٌيل  رود مياا معي  المعوض ؛ لذلؾ اةتاجت  ل  الكاك، لتصور مععكجن معل.
 : القياس عمى الجممة الكصفية
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لمػػػا ر ل اليةكوػػػكف صػػػّح :  الػػػكاك الداقمػػػة عمػػػى الجممػػػة الكصػػػفية
صّح فصؿ ا ورك فصؿ الةاؿ عف صاة اا  الكاك ، جٌر هذا يةكووف  ل   ف 

ػػػػػػا ، فوػػػػػػد يسػػػػػػب ا ػػػػػػف السػػػػػػموف اليةػػػػػػكم  الصػػػػػػعض عػػػػػػف مكصػػػػػػكفاا  ػػػػػػالكاك  وإن
هػ(  ل  ا ف جٌيي  ٌيل ذهب في  عض تصايوعل  ل  جكاز دخكؿ الكاك ٕٔٓ(ت

 .(ُ(عم  الجممض الكصعوض ، ك ٌيل  اذا المذهب س ؽ الزمخ رم
ةػػػػد تطػػػػػرؽ  لواػػػػا الذعػػػػػال ي، فسػػػػماها كاك الصػػػػػمض ، مست ػػػػادنا  وكلػػػػػل ك 

لىىىا ًكتىػابه مٍَّعميػكـه ل : (تعػا مىا أىٍومىٍكنىا ًمف قىٍريىةو ًإءَّ كى كمٌوزهػا مػف كاك الةػاؿ  (ِ((كى
 .(ّ(ك مذمتاا

 ٌف الوػكؿ  جػكاز  (ْ(هػػ(َُِْكذكر سموماف الجمؿ مف المتػاخروف (ت
 .(ٓ(هػ(ُّْدخكؿ الكاك عم  الجممض الكصعوض هك ر ل ا ف خوراف (ت

 عػػػراب (كهػػػـ معرإػػػكف( صػػػعض  ك جػػػاز مكػػػي  ػػػف   ػػػي طالػػػب الووسػػػي
ػكفى لعروؽ في ةكلل تعال : ( ـٍ كىويـ م ٍعًرضي ٍنىي لَّى فىًريؽه مِّ ككػذلؾ  جػاز  (ٔ((ثيَـّ يىتىكى

ػٍف  جاز  عراب (كهـ وسجدكف( صعض لػ( يٌمض( في ةكلػل تعػال : ( لىٍيسيػكٍا سىػكىا  مِّ
ديكفى أىٍوًؿ اٍلًكتىاًب أيمَّةه قىآًئمىةه يىٍتميكفى آيىاًت الٌمًه آنىا  المَّ  ـٍ يىٍسػجي ك كجػب  (ٕ((ٍيًؿ كىوي

                                                 

 ااب الدوف  ف السموف اليةكم، الدر المإكف في عمـك الكتاب المكيػكف، مخطػكط،  ( ُ(
 . ٗٗٗ/ِ، التاكوؿ اليةكم ٔالجّز الذايي، كرةض 

 . ْا وض  ،سكرة الةجر( ِ(
 . ِّّفول المغض ك سرار العر وض، ص( ّ(
 . ُِٕ-ُُٕ/ُسموماف الجمؿ، ةا وض الجمؿ عم  الجّلوف ( ْ(
ا ف خوراف: هك  ةمد  ف عمي المموب  كلي الدكلض، صاةب دوػكاف ا ي ػاّ لمظػاهر ذػـ ( ٓ(

 ُّ-ٓ/ْمعجػػػػـ ايد ػػػػاّ لمةمػػػػكم لممستيصػػػػر، لػػػػل دوػػػػكاف  ػػػػعر كمجمكعػػػػض رسػػػػائؿ. 
 . ٕ/ِكمعجـ المؤلعوف ، ُٔٔ-ْٓٔ/ُكايعّـ 

، ُّٓ/ُ، م ػػػػكؿ  عػػػراب الوػػػػر ف،  تةووػػػؽ الإػػػػامف ِّا وػػػض  سػػػكرة  ؿ عمػػػراف مػػػػف( ٔ(
 . ُِّ/ُك تةووؽ السكاس 

 . ُّٓ/ُ، المصدر يعسل،  تةووؽ السكاس ُُّسكرة  ؿ عمراف، ا وض ( ٕ(
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ػا أىٍومىٍكنىػػا ك كجػب  عػراب (كلاػا كتػاب معمػكـ( صػعض لوروػػض فػي ةكلػل تعػال : ( مى كى
لىىىا ًكتىابه مٍَّعميكـه   .(ُ((ًمف قىٍريىةو ًإءَّ كى

ذـ جاّ  عد ذلؾ كٌمل الزمخ رم، لورسه كوعٌصؿ ما تودـ ذكره فاكجب 
دها عم  يكرة مةإض ، لكٌيل عم  عيد عك صعض عراب الجممض المرت طض  الكاك 

الرغـ مف ذلؾ،  ٌكد  ٌف الووػاس عػدـ ذكػر الػكاك، ةتػ  عػٌدها زائػدة ، وجػاّ  اػا 
. كممػف ذهػب هػذا (ِ(لغرض  لصاؽ الصعض  المكصكؼ، فسٌماها كاك المصكؽ

كالميتجػػػػػػب  (ْ( ػػػػػػرمككالع (ّ(المػػػػػػذهب مػػػػػػف  عػػػػػػده   ػػػػػػك ال ركػػػػػػات  ػػػػػػف ايي ػػػػػػارم
كالخطوػػػػػب (ٗ(ك  ػػػػػك السػػػػػعكد (ٖ(كال وإػػػػػاكم(ٕ(كاليسػػػػػعي(ٔ(كالرإػػػػػي (ٓ(الامػػػػػدايي

 ( َُ(هػ(ٕٕٗال ر ويي (ت
تطػرؽ العػٌراّ  لػ   عػراب ةكلػل كاك القركج كالدقكؿ عنػد الكػكفييف : 

لىىىػا ًكتىػابه مٍَّعميػكـه تعال : ( ػا أىٍومىٍكنىػا ًمػف قىٍريىػةو ًإءَّ كى مى ( كذكػر  ٌيػل  جػكز ةػذؼ كى

                                                 

 . ْ/ِ، ك تةووؽ السكاس َُْ/ُالمصدر يعسل،  تةووؽ الإامف ( ُ(
 . ّّٗ-ّّٖ/ّ، ُْٕ-ُّٕ/ِ، َٕٓ/ِالك اؼ ( ِ(
 . ٓٔ/ِب  عراب الور ف ال واف في غرو( ّ(
، كتةت اسـ  مّّ مػا ٕٕٓ/ِ، ِْٗ/ُ، َِٖ/ُ، ُْٕ/ُالت واف في  عراب الور ف ( ْ(

عػػراب الةػػدوث الي ػػكم، صَْ/ِ، ْٔ/ُ، ٓٓ-ْٓ/ُمػػا مػػف  ػػل الػػرةمف  ، َُٖ، كاع
 . َِِرةـ 

 .َُٓ(   العرود في  عراب الور ف المجود، مخطكط، الجّز الذايي، كرةض ٓ(
،  جػػاز الرإػػي دخػػكؿ الػػكاك عمػػ  الجممػػض الكصػػعوض، لكػػف   ػػرط ُْ/ِ ػػرح الرإػػي ( ٔ(

 فصماا عف مكإكفاا  ػ( ٌج(. 
 . ِٗٔ-ِٖٔ/ِي عتعسور اليس( ٕ(
 . ّٖ/ّتعسور ال وإاكم ( ٖ(
 . ُُْ/ّتعسور   ي السعكد ( ٗ(
 .ُّٗ/ِالخطوب ال ر ويي، السراج الميور ( َُ(
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سػػماها  ةػػد  ت اعػػل كاك الخػػركج  ؾ. لػػذل(ُ(الػػكاك كذكرهػػا فػػي هػػذه ا وػػض كيةكهػػا
 .(ِ(كالدخكؿ مست ادنا  ا وض يعساا ، معرةنا  واها عف كاك الةاؿ

استاجف الكاك الداقمة عمى الجممة الكصفية عند جمىكر النحكييف: 
جماػكر اليةػػكووف الوػػكؿ  جػػكاز فصػػؿ الجممػض الكصػػعوض عػػف مكصػػكفاا  ػػالكاك، 

 يخذ  اذا المذهب عم  الزمخ رم.كعدكه ر ونا  اًذا ، ك لو   كذرهـ ت عض ا
 (ٓ(كال ػػػػػػػػػميي (ْ(كالزرك ػػػػػػػػػي (ّ(فوػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػب   ػػػػػػػػػك ةوػػػػػػػػػاف اييدلسػػػػػػػػػي

 لػػ  ا ػػف مالػػؾ  ٌيػػل ةػػاؿ فػػي ةكا ػػي التسػػاوؿ  ٌف مػػا ذهػػب  لوػػل  (ٔ(كالسػػوكطي
الزمخ رم مف تكسط الكاك  وف الجممض الكصعوض كمكصكفاا فاسد ، لـ ووؿ  ػل 

  ةد مف ال صرووف كالككفووف ، فاك ر ل  اذ وجب  ف ج ويمتعت  لول.
كذكػػػػر ا ػػػػف  وػػػػاز اليةػػػػكم " ٌف الزمخ ػػػػرم  جػػػػاز فػػػػي كتا ػػػػل المكسػػػػكـ 

الػػػػكاك عمػػػػ  الجممػػػػض الكصػػػػعوض، ككػػػػذا ةكػػػػ  فػػػػي  عرا ػػػػل كفوػػػػل   العػػػػائؽ دخػػػػكؿ
 . (ٕ(يظر"

كذكر المرادم  ٌف هذا المذهب "معترىض مف جاض  ٌيػل لػـ ووػؿ  ػل  ةػد 
 سكل الزمخ رم فاك مخالؼ لمجماكر. (ٖ(مف اليةكووف"

                                                 

 . ّٖ/ِمعايي الور ف ( ُ(
 . َُّي ي الةسوف المزيي، ص الةركؼ،( ِ(
 . ُُٓ-ُُْ/ٔال ةر المةوط ( ّ(
 . َْْ/ْال رهاف ( ْ(
 . ُُُ/ِي  رح المغيي لم ميٌ ( ٓ(
 . ُِّ-َِّ/ِعوكد الز رجد ( ٔ(
 . ُْٗةكاعد المطارةض/ ص( ٕ(
 . ُٔٗالدايي، ص  الجي( ٖ(
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كذكػر  عػض  (ّ(كالػدمامويي (ِ(كا ػف عووػؿ (ُ(كمذؿ هذا ذكر ا ف ه اـ
زمخ ػرم هػك  كؿ مػف  جػاز دخػكؿ الػكاك عمػ   عض الدارسوف المةدذوف  ٌف ال

 .(ْ(الجممض الكصعوض
 ػػػػالكاك الوػػػػكؿ وتإػػػػ  ممػػػػا سػػػػ ؽ ذكػػػػره  ٌف جماػػػػكر اليةػػػػكووف رفإػػػػكا 

، ةت   ٌف الوائموف  اا  يعساـ ، لـ ووٌركا  اا عم   ٌياا كػ(كاك( الةاؿ  ةالمذككر 
مػػكا  ك يظوػػرة لاػػا ، فاػػـ مػػع  ٌياػػـ  جػػازكا دخكلاػػا عمػػ  الجممػػض الكصػػعوض ، ةك
ػا  زوادتاا ، ك  ذكذ ذكرها ، كعػٌدكا ةػذفاا هػك الووػاس مست ػادوف  ا وػض: ( مى كى

كفى  ، كهػػذا مػػا  فصػػ  عيػػل الزمخ ػػرم الػػذم (ٓ((أىٍومىٍكنىػػا ًمػػف قىٍريىػػةو ًإٌء لىىىػػا مينػػًذري
ًعؿ مسؤ  ، كلاذا يجده وعٌر مف  عراب ما  عدها مف الجمؿ صعات (ٔ(جن عيااك جي

، الجممػض صعات ،  ل   عرا اا ةالوػض كٌممػ ّن ّن ، فوػد  عػرب مػذ ا كجػد لػذلؾ سػ و
ةاجن مػف  (ٕ((فىكىأىيِّف مِّف قىٍريىةو أىٍومىٍكنىاوىا كىًويى ظىاًلمىةه  عد الكاك في ةكلل تعال : (

فوظاػر  ٌيػل ةػد  (ٖ(مف (ةروض( كجاز ذلؾ لتخصوصػاا  جممػض الصػعض ( همكياهػا(
اإػػػطر  لػػػ   عػػػراب الجممػػػض  عػػػد الػػػكاك صػػػعض ، ذلػػػؾ عيػػػد رجكعاػػػا  لػػػ  يكػػػرة 

 مةإض.
كمػػػػا كػػػػاف وي غػػػػي لميةػػػػكووف  ف ورفإػػػػكا الػػػػكاك الداخمػػػػض عمػػػػ  الجممػػػػض 
الكصػػػعوض، كهػػػـ ةػػػد ة مػػػكا  اختاػػػا ، كاك الةػػػاؿ ، فػػػإذا كػػػايكا ةػػػد اسػػػتيكركا   ػػػدة 

                                                 

 . ّٓٔ-ّْٔ/ِالمغيي ( ُ(
 . ّٖٔ/ُ رح ا ف عووؿ ( ِ(
 . ْٔ/ّةا وض الص اف ( ّ(
 . ّّالجممض الكصعوض في اليةك العر ي، لوث سعد ةمود، ص( ْ(
 . َِٖسكرة ال عراّ، ا وض ( ٓ(
 . َُٓ، العرود في  عراب الور ف، مخطكط، كرةض ّّٗ-ّّٖ/ّ، َٕٓ/ِالك اؼ ( ٔ(
 . ْٓ( سكرة الةج، مف ا وض ٕ(
 . ُِٔ/ّالك اؼ ( ٖ(



129 

 

ػا الوكؿ  جكاز فصؿ الجممض الكصعوض عف مكصػكفاا  ػػ (الكاك( كػاف عمػواـ  وإن
 فصؿ الجممض الةالوض عف صاة اا  الكاك. جكاز  ف وستيكركا   دة الوكؿ 

كما ذكر اليةكوكف  ٌف الةاؿ كالخ ػر الحاؿ كالصفة مف نسب كاحد : 
مف يسػب كاةػد، فوػد ذكػركا الكػّـ يعسػل فػي الةػؿ كالصػعض ، ةتػ   ٌف سػو كول 

ا وسمي الةاؿ صعض كما كاف وسمواا خ رنا، فموس  وياما فػرؽ كمػا  (ُ(كاف  وإن
ووػػكؿ الم ػػرد، سػػكل  ٌف الةػػاؿ "صػػعض مؤةتػػض ،  مػػا الصػػعض فذا تػػض ، توػػكؿ: اة ػػؿ 
زوػػد ما ػػونا ،  م: كصػػؼ زوػػد  الم ػػي فػػي  ذيػػاّ ا ة ػػاؿ ،  ٌمػػا  ذا ةميػػا :  ة ػػؿ 

كةد  مغت درجػض الكةػدة  ويامػا  لػ   (ِ(ما ي ، فوككف المعركؼ  الم ي"الزود 
ف وصػػػػػٌرح سػػػػػو كول  ػػػػػاف "مػػػػػا كػػػػػاف صػػػػػعض لميكػػػػػرة جػػػػػاز  ف وكػػػػػكف ةػػػػػاجن  لػػػػػ   

 .(ّ(لممعرفض"
كمف الوكاعد اليةكوض التي ذكرها اليةكوكف  ٌف "كؿ ما وجكز  ف وككف 

ّن  عػػراب  (ْ(، وجػػكز  ف وكػػكف صػػعض"ةػاجن  كةػػد ات عػكا هػػذه الواعػػدة، فاجػػازكا مػػذ
ت  رجػػػؿ صػػػال  يةػػػك، مػػػرر  (ٓ(الجممػػػض صػػػعض  ك ةػػػاجن  عػػػد اليكػػػرة المختصػػػض 

ثىًؿ اٍلًحمىاًر وصمي، ككذلؾ  عد المعرؼ  ػ(اؿ( الجيسوض ، يةك ةكلل تعػال : ( كىمى
 .(ٔ((يىٍحًمؿي أىٍسفىارنا

فامػا متػداخّف معينػػ ،  فاػؿ تةػػٌس  ػاٌم فػػرؽ فػي المعيػػ   ػوف الةػػاؿ 
 في ةكليا: اة ؿ زود وإةؾ، كالصعض في ةكليا: اة ؿ رجؿ وإةؾ؟.

                                                 

 . ُُِ/ِكتاب سو كول ( ُ(
 . ُُّ/ِ، المودمض المةس ض ََّ/ْالموتإب ( ِ(
 . ُُْ-ُُّ/ِكتاب سو كول ( ّ(
 . ٕٔ/ِ رح المعصؿ ج ف وعوش ( ْ(
 . ُُّ-ُُِ، كمع كتاب يزهض الطرؼ، سُٓةكاعد ا عراب ج ف ه اـ، ص( ٓ(
 . ٓسكرة الجمعض، مف ا وض ( ٔ(
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،  ذ تاػػػا الدارسػػػكف فػػػي مسػػػائؿ كذوػػػػرة   ٌف ةوػػػاس الةػػػاؿ عمػػػ  الصػػػعض
متعموػػػض  امػػػا ، فوػػػد ذكػػػر ا ػػػف ال ػػػجرم  ٌف الجممػػػض  ذا كةعػػػت صػػػعض كجػػػب  ف 
وككف فواا إمور وعػكد  لػ  المكصػكؼ "كلٌمػا كجػب هػذا فػي الصػعض  ، كجػب 

 .(ُ(في الةاؿ ؛ يٌياا صعض ذم الةاؿ"
، تكصػػمكا  لػػ   ٌف اي ّن صػػؿ كالػػذوف درسػػكا الػػكاك فػػي عمػػـ المعػػايي، مػػذ

ك عػػض المةػػدذوف  (ِ(فػػي الةػػاؿ  ف ج تػػرت ط  ػػالكاك ةواسنػػا عمػػ  الخ ػػر كاليعػػت
استيادنا  ل  هذه الةوووض التي استورت عمواا كتػب اليةػك، ذيكػر  ٌيػل " ذا كةعػت 
ػػػا  الةػػػاؿ جممػػػض ا ػػػترط فواػػػا مػػػا و ػػػترط فػػػي اليعػػػت الجممػػػض ممػػػا ور طاػػػا  وإن

 .(ّ( صاة اا"
الكصػػػػعوض  ف تػػػػرت ط  مت كعاػػػػا كلمػػػػا كػػػػاف الػػػػذم و ػػػػترط فػػػػي الجممػػػػض 

 الإػػمور،  ك مػػا ووػػكـ موامػػل ،  اسػػتذياّ، الػػكاك ، كػػاف وجػػب  ف وكإػػع هػػذا 
الةكػػػػـ يعسػػػػل فػػػػي الجممػػػػض الةالوػػػػض ةتػػػػ  الطائعػػػػض التػػػػي  جػػػػازت ر ػػػػط الجممػػػػض 
الكصػعوض  ػػالكاك، ةػػد يعػكا جعػػؿ هػػذه الػكاك، توػػـك موػػاـ الإػمور، فاػػي كاك زائػػدة 

 .  (ْ(عيدهـ
كف ر ػػط الجممػػض الكصػػعوض  ػػالكاك كػػاف وجػػب عػػدـ فممػػا لػػـ وجػػز اليةكوػػ

جػػكاز ذلػػؾ فػػي الجممػػض الةالوػػض ةواسنػػا كهػػذه الوإػػوض كػػالتي مػػرت  دواػػض كمػػػف 
الممكػػف  عػػادة المعادلػػض التػػي ذكػػرت فػػي الووػػاس عمػػ  الجممػػض الخ روػػض ، فيوػػكؿ 

مػػا ةميػػاه هيػػاؾ ،  مػػا  ٌف الجممػػض الةالوػػض تسػػاكم الجممػػض الكصػػعوض ك مػػا  ٌف هيػػا 
الكصػػعوض تسػاكم عػػدـ جػكاز ر طاػػا  ػالكاك،  ذف الجممػػض الةالوػض تسػػاكم الجممػض 

 عدـ جكاز ر طاا  الكاك، كتككف الوإوض ايخورة يتوجض مةتكمض
                                                 

 . ِٕٕ/ِاجمالي ال جروض ( ُ(
 . ُِِ/ّازايي ةا وض الدسكةي عم  مختصر التعت( ِ(
 . ُُُفي اليةك العر ي، ةكاعد كتط وؽ، ص( ّ(
 . ّٖٔ/ّاليةك الكافي ( ْ(
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كػػاف وي غػػي عمػػة جػػكاز ربػػط الجممػػة الحاليػػة بػػالكاك دكف الكصػػفية : 
لميةػكووف  ف وميعػكا ر ػط الجممػػض الةالوػض  ػالكاك ةواسنػػا عمػ  الجممػض الكصػػعوض ، 

ػا  لغػاّ مػا سػٌمكه  ٌج   ٌياـ تخمككا عف هذا الوواس ؛ يٌف ايخذ  ل وسػتكجب  وإن
(كاك الةػػاؿ(، لػػذلؾ راةػػكا وعػػالجكف ر ػػط الجممػػض الةالوػػض  ػػالكاك دكف الكصػػعوض 
 عمػػػؿ متكمعػػػض ، فوػػػد عمػػػؿ الرإػػػي عػػػدـ ر ػػػط الجممػػػض الكصػػػعوض  ػػػالكاك لت عوتاػػػا 

ػػا مػػا ة الػػل فػػي الخ ػػر  ػػؿ "ةػػد المكصػػكؼ،  خػػّؼ الجممػػض الةالوػػض ، كةػػاؿ  وإن
تيصدكر الصعض  ػالكاك ،  ذا ةصػؿ ]لػػاا[  ديػ  ايعصػاؿ ، كذلػؾ ] كةكعػػاا[  عػد 

 (ِ(كةػػد   ػػار  وإػػان التعتػػازايي (ُ( ج، يةػػك :  مػػا جػػاّيي رجػػؿ  ٌج كهػػك فووػػر"
 لػػ  كجػػكب ايخػػذ  ووػػاس الةػػاؿ عمػػ   (ٓ(كالدسػػكةي (ْ(كالعمػػرم (ّ(كالسػػوكطي

،  ٌج  ٌياػػـ دفعػػكه  مذػػؿ مػػا ةػػاؿ الرإػػي، كذكػػركا الصػػعض فػػي عػػدـ الػػر ط  ػػالكاك 
 ٌف ذمػػػػض فرةنػػػػا  ػػػػوف الةػػػػاؿ كالصػػػػعض، مػػػػف جاػػػػض توػػػػدوماا عمػػػػ  صػػػػاة اا كعػػػػدـ 

 مطا وتاا لل في ا عراب كالتيكور.
لـ وستطع اليةكوكف  ف وعممكا هيا ، عدـ ر ط الجممػض الكصػعوض  ػالكاك 

ػا دكف الةاؿ  ةجض  ف الةاؿ فإػمض ومكػف اجسػتغياّ عياػا ؛  يٌف الصػعض  وإن
تيعػػدح عيػػػدهـ فإػػػمض ، فتكمعػػػكا فػػي اسػػػتي اط عمػػػض  خػػػرل ، هػػي هػػػذه المػػػٌرة كػػػكف 

ب ، كالةػاؿ لوسػت كػذلؾ االصعض تت ع المكصكؼ في التعروؼ كالتيكور كا عػر 
 مكصػكفاا ،  الصػعض ، كةد ذكركا هػذا اسػتيادنا  لػ   ٌف هػذه الت عوػض توػكم صػمض

                                                 

، كةا ػػوض ع ػػد ُْٓ، الع ػػاب فػػي  ػػرح الم ػػاب، مخطػػكط، كرةػػض ُْ/ِ ػػرح الرإػػي ( ُ(
ٌّ جػػػامي لمكافوػػػض، ص ػػػا كػػػّـ الرإػػػي يعسػػػل،  ُِٕالغعػػػكر عمػػػ   ػػػرح مػػػ يػػػاةموف  وإن

 تعمومل كاست ااده دكف  ف ويس اه  لول. 
 . ِّٕمطكؿ التعتازايي، ص( ِ(
 . َِّ/ِك تودوـ اليعسايي  ِٕٓ/ّهمع الاكامع ( ّ(
 . ُِٖ/ُعوكد الجماف   رح العمرم ( ْ(
 . ُِٓ/ّةا وض الدسكةي عم  مختصر التعتازايي ( ٓ(
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ا ، إػػػععت صػػػمتاا  ػػػل ، فاةتاجػػػت  لػػػ   مػػػا الةػػػاؿ ، فأٌياػػػا ج تت ػػػع صػػػاة ا
الػػػػكاك لتوكوتاػػػػا  ٌج  ٌف المذػػػػاؿ الػػػػذم جػػػػاّ  ػػػػل الرإػػػػي مػػػػف  ٌف الصػػػػعض عيػػػػدما 
تإعؼ صمتاا  مكصكفاا،  لكةكعاا  عد  ٌج، تػرت ط  ػالكاك، ج ويةػتٌج  ػل عيػد 
جماػػػكر اليةػػػكووف ؛ جف الػػػكاك فوػػػل عيػػػدهـ كاك الةػػػاؿ، كالجممػػػض  عػػػدها ةالوػػػض 

ذا  خػذيا مػػا  كلوسػت كصػعوض ، فمػا ذكػػره الرإػي عػٌده الجماػكر مػػذه نا  ػاًذا، كاع
ا ج ويعٌد  اهدنا عم  مػا ذهػب  لوػل  است اد  ل ةسب المذهب ال اذ، فإٌيل  وإن
، يٌف الذوف ةالكا  جػكاز دخػكؿ الػكاك عمػ  الجممػض الكصػعوض لػـ و ػترطكا كةػكع 

ؾ مطمونػا ، ةتػ   ػؿ ةػالكا  جػكاز ذلػ (ُ(هذه الجممض  عد ( ٌج( كما تػكهكـ الرإػي
 ياػػػػػـ  كج ػػػػػكا ر ػػػػػط الجممػػػػػض الكصػػػػػعوض  ػػػػػالكاك، مػػػػػع  ٌياػػػػػا لػػػػػـ تإػػػػػعؼ صػػػػػمتاا 

كىعىسىى أىف تىٍكرىويكٍا شىػٍيئنا كىويػكى  مكصكفاا  كةكعاا  عد ( ٌج( يةك ةكلل تعػال : (
ـٍ  ـٍ كىعىسىى أىف تيًحب كٍا شىٍيئنا كىويكى شىر  لَّكي ٍيره لَّكي كىالًَّذم مىرَّ أىٍك كةكلل تعال : ( (ِ((قى

كًشىىا مىى عيري اًكيىةه عى مىى قىٍريىةو كىًويى قى  .(ّ((عى
كةػػػوف جعػػػؿ الرإػػػي كجػػػكد ( ٌج(  ػػػوف الصػػػعض كالمكصػػػكؼ سػػػ  نا مػػػف 
ػػػا سػػػ  نا  خػػػر فػػػي   سػػػ اب إػػػعؼ الصػػػمض  ويامػػػا ، فػػػإٌف كجػػػكد الػػػكاك وعػػػد  وإن
إعؼ هذه الصمض ، كهذا ما ذهب  لول جماكر اليةكووف ، فود رفإكا  عراب 

كمػػا  (ْ(ا است ػػاد  ػػل الرإػػي صػػعض جيعصػػالاا عػػف مكصػػكفاا  ػػػ( ٌج( كالػػكاكمػػ
  ٌياـ جعمكا هذوف العاصموف مسكغوف لمجيّ الةاؿ مف اليكرة المةإض.

ك إػػوؼ هيػػا مػػا ذكرتػػل فػػي مكإػػكع الووػػاس عمػػ  الجممػػض الخ روػػض  ٌف 
ال اهد الذم  كرده الرإي وياةض ةإوض الععؿ الماإي الذم عم  الرغـ مف 

اؼ صػػمتل  صػػاة ل ،  كةكعػػل  عػػد ( ٌج( امتيػػع ر طػػل  ػػالكاك  عػػد  ف كػػاف  إػػع
                                                 

 . َُِ/ِ رح الرإي ( ُ(
 . ُِٔسكرة ال ورة، مف ا وض ( ِ(
 . ِٗٓسكرة ال ورة، مف ا وض ( ّ(
 . ّٖٔ/ُ رح ا ف عووؿ ( ْ(
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ػػػا: لػػػك كػػػاف إػػػعؼ صػػػمض الةػػػاؿ  مػػػا ة ماػػػا  توػػػض مػػػف عػػػدـ  جػػػائزنا، فػػػاةكؿ  وإن
ت عوتاا لصاة اا س  نا لّرت اط  الكاك، لزاد مف ةاجض الماإي  ل  هػذا الػر ط  

ف وةصػؿ العكػس ،  عد  ف إععت صػمتل  مػا ة مػل  ايعصػالل عيػل  ػػ( ٌج( ج  
ا  لواا.  مف ذلؾ، فوستغيي عف الكاك  عد  ف كاف مةتاجن

كمػػػا  ٌف اخػػػتّؼ الت عوػػػض لػػػك صػػػ   ٌيػػػل وإػػػعؼ الصػػػمض ، فوزوػػػد مػػػف 
الةاجػػض  لػػ  الػػر ط  ػػالكاك، لكػػاف لػػل يصػػوب فػػي الةػػاؿ المعػػردة دكف الجممػػض ، 
يٌيػػػل فػػػي ا فػػػراد تظاػػػر  ذػػػاره ، فتظاػػػر فتةػػػض الةػػػاؿ المعػػػردة، كتظاػػػر صػػػوغض 

يكورهػا فػػي ةػوف تختعػػي هاتػاف الظاهرتػػاف فػي الجممػػض ، كالمعػركؼ  ٌف الةػػاؿ ت
المعػػػردة ومتيػػػع ر طاػػػا  ػػػالكاك، فكوػػػؼ وصػػػ   ف ومتيػػػع ر ػػػط الػػػذم وظاػػػر فوػػػل 

 اختّؼ الت عوض كوجكز ر ط الذم ج وظار فول ذلؾ؟
ػا دخػؿ  زوػادة فػي كما  ٌف اختّؼ الت عوػض المػذككرة،  لػك كػاف لاػا  وإن

لػػػػ(كاف(  الػػػر ط  ػػػالكاك ، جرت طػػت  اػػػا الجممػػػض الكاةعػػض خ ػػػران  ةاجػػض الةػػػاؿ  لػػ 
ػػػا ج تت ػػػع مت كعاتاػػػا فػػػي التعروػػػؼ   ( كاخكاتامػػػا ؛ يٌف هػػػذه ايخ ػػػار  وإن ك( فك

 كالتيكور كا عراب، كذلؾ وجكز تودوماا  اف الةاؿ.
كهيػػػاؾ ةإػػػوض ةاسػػػمض فػػػي هػػػذا ال ػػػاب ، هػػػي:  ٌف اليةػػػكووف اعتػػػذركا 

الصعض  ، استيادا  ل   ٌف الةاؿ تعتػرؽ عياػا مػف جاػض  لر ط الةاؿ  الكاك دكف
توػػدوماا عمػػ  صػػاة اا كعػػدـ مطا وتاػػا لػػل فػػي التعروػػؼ كالتيكوػػر كا عػػراب ، 
لكف ماما ةوؿ عف هػذه العػركؽ ، فإٌياػا فػركؽ لعظوػض ج عّةػض لاػا  المكإػكع 
الػػػذم يةػػػف  صػػػدده ؛ يٌف العمػػػض التػػػي اعتمػػػد عمواػػػا اليةكوػػػكف فػػػي ميػػػع ر ػػػط 

ض الكصػػػعوض  ػػػالكاك، كاعتمػػػدكا عمواػػػا فػػػي رفػػػض المػػػذهب الوائػػػؿ  جػػػكاز الجممػػػ
 .(ُ(ر طاا  اا ، هي " ف الصعض  ميزلض الجّز مف المكصكؼ"

                                                 

 .َُٗ/ُالةجض في الوراّات الس ع ي ي عم  اليةكم ( ُ(
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فالجممػػػػػػض الكصػػػػػػعوض ، كمػػػػػػا ةػػػػػػاؿ الجرجػػػػػػايي، اسػػػػػػتغيت عػػػػػػف ر طاػػػػػػا 
 مكصكفاا  الكاك ؛ يٌياا  معي  الكصؼ ةد اتصمت  ل مػف ذات يعسػاا ، فمػـ 

، فاسػتغيت  اػذا الػر ط الػذاتي كالمعيػكم عػف الػكاك تةتج  ل   يّ وصماا  ػل 
 .(ُ(لر طاا  مت كعاا

فأٌيامػػا كال ػػيّ الكاةػػد، كاسػػتيادنا  لػػ   ٌف الػػكاك، كمػػا ةػػالكا، ج تعػػارؽ 
 صماا الذم هك العطؼ ، فوػد ذكػركا  ٌيػل امتيػع عطػؼ الجممػض الكصػعوض عمػ  

ا عػػػػف ، كةػػػػد عٌ ػػػػرك (ِ(مكصػػػػكفاا ال تػػػػض جسػػػػتةالض عطػػػػؼ ال ػػػػيّ عمػػػػ  يعسػػػػل
م ػػالغتاـ فػػي ميػػع ذلػػؾ  اسػػتعماؿ لعػػظ (ال تػػض( ك (اجسػػتةالض(.  لػػوس مػػا ةالػػل 
اليةكوػػكف هيػػا ، عػػف  ػػاف الصػػعض كالمكصػػكؼ ، هػػك  ػػاف الةػػاؿ كصػػػاة اا 
 وإان؟ فالةاؿ كذلؾ مستغيوض عػف الػكاك  ر طاػا  صػاة اا،  ذ هػي متصػمض  ػل 

ـٍ وتعػؽ  لىػ ػا عمػ   ٌف  ذاتاا ؛ يٌياا  اتعاؽ اليةكووف صػعض لػل ،  ىكى اليةكوػكف  وإن
الةػػػاؿ هػػػي يعػػػس صػػػاة اا فػػػي المعيػػػ  ك ٌيامػػػا ك ػػػيّ كاةػػػد ؟ كهػػػذا مػػػا مػػػٌر 
تعصػػومل فػػي العصػػؿ ايكؿ، ك  ػػريا  لوػػل فػػي عػػدة مكاإػػع. فالعمٌػػض التػػي ميعػػت 

فػػي الجممػػض الةالوػػض كصػػاة اا ، ر ػػط الجممػػض الكصػػعوض  ػػالكاك، مكجػػكدة ذاتاػػا 
مامػػا ةوػػؿ  ٌيامػػا وختمعػػاف  كػػذا لةػػاؿ فكجػػل العمػػض كاةػػد هيػػا كهيػػاؾ، فالصػػعض كا

ككػػذا، وكعػػي  ٌيامػػا مت ػػا ااف فػػي الكجػػل المػػايع، كهػػك الكصػػؼ. كاسػػتيادنا  لػػ  
ذلػػؾ، فػػإٌف رفػػض اليةػػكووف لػػكاك الصػػعض ، ووإػػي  رفإػػاـ كاك الةػػاؿ ، كهػػذه 
ةإػػوض عمػػؿ  اػػا اليةكوػػكف، فاصػػةاب المػػذهب ال ػػاذ ةػػد ذكػػركا صػػراةض  ٌياػػـ 

جممػػػػض الكصػػػػعوض كمكصػػػػكفاا اسػػػػتيادنا  لػػػػ  جػػػػكاز  جػػػػازكا تكسػػػػط الػػػػكاك  ػػػػوف ال

                                                 

 .ِِٕاز، صدجئؿ ا عج( ُ(
كا ةموػد  ػرح المعصػؿ، مخطػكط،  ُُٓ-ُُْ/ٔال ةر المةوط ي ي ةوػاف اييدلسػي ( ِ(

كةا ػػػوض ال ػػػيكايي عمػػػ   ػػػرح مودمػػػض  ُِّ/ِ، كاي ػػػ اه كاليظػػػائر لمسػػػوكطي ُٓكرةػػػض
 .ْٕٓ/ُكركح المعايي  ُُِ/ُا عراب ج ف ه اـ 
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، فإذا لـ وجز جماكر اليةكووف فصؿ (ُ(تكسطاا  وف الجممض الةالوض كصاة اا
كجػػب عمػػواـ  ف ج وجوػػزكا هػػذا  ػػوف  (ِ(الجممػػض الكصػػعوض عػػف مكصػػكفاا  ػػالكاك

ٌج فإٌف الوكؿ  ػكاك الةػاؿ ومػـز الوػكؿ  ػكاك الصػعض  الجممض الةالوض كصاة اا ، كاع
 ةواسنا .

فاذا الوواس ووإي  ٌما  ف وورك  ػر ط كػؿ مػف الجممػض الةالوػض كالجممػض 
الكصعوض  الكاك،  ك، ج، كةد ت وف  ٌف العمؿ  ايخور  كل  لكإكح الةجػض فوػل 

 واوتاا.ك د
وصػػػٌرح اليةكوػػػكف، كمػػػا هػػػك كاإػػػ ، ككمػػػا مػػػٌر فػػػي عػػػدة المكازنػػػة : 

مكاإػػػع،  ػػػاٌف الجممػػػض الةالوػػػض، كالكصػػػعوض، كالخ روػػػض ، كالكاةعػػػض خ ػػػرنا لػػػػ(كاف( 
( ك خكاتامػػا ، كالكاةعػػض مععػػكجن ذايونػػا لػػػ(ظف( ك خكاتاػػا ، مػػف يسػػب كاةػػد ،  ك( فك

ا مجتمعػػػض تجػػػد  ٌف الجمػػػؿ فاػػي جموعنػػػا صػػػعات لمت كعاتاػػػا ، فػػػإذا يظػػرتى  لواػػػ
التي جاز ر طاا  الكاك في هذه المجمكعض المتةدة فػي المعيػ  الكصػعي، كػاف 
 ضفوػػػط فػػػي  ػػػطر مػػػف الجممػػػض الةالوػػػض كهػػػذا ممػػػا وجعمػػػؾ ت ػػػعر   ػػػذكذ الةالػػػ

ايخورة ، ك إركرة  خراجاا مف الةاؿ كإماا  ل  المععكؿ معل. لتكػكف هػذه 
ايكف عػػػاـ كاةػػػد ، هػػػك عػػػدـ الػػػر ط المجمكعػػػض ذات اليسػػػب الكاةػػػد، وةكماػػػا ةػػػ

  الكاك.
كمف المعركؼ  ٌف كاك المعوض عيد اليةاة تدخؿ عم  اجسـ المعػرد كج 
تدخؿ عم  الجممض ، ك ٌف كاك الةاؿ تدخؿ عمػ  الجممػض كج تػدخؿ عمػ  المعػرد 
ٌيمػػا  ، كهػػذا التيػػاةض ،  ك التيػػاظر فػػي الةكػػـ  ويامػػا، لػػـ وجػػ ّ مصػػادفض ، كاع

عيػػ  كاةػػد ، هػػك مض لكػػكف هػػاتوف الػػكاكوف كاكنا كاةػػدة ، ك جػػاّ هػػذا فػػي الةوووػػ
                                                 

اعػػػد ك الجػػػّز الذػػػايي، كةمػػػف  َُٓالعروػػػد فػػػي  عػػػراب الوػػػر ف المجوػػػد، مخطػػػكط، كرةػػػض ( ُ(
مػػػػف الجػػػّز الذػػػػايي، كركح  ٔ، كالػػػدر المصػػػػكف، مخطػػػكط، كرةػػػض ُْٗالمطارةػػػض، ص

 .ِّٕ/ْالمعايي 
 مف الجّز الذايي.  ٔالدر المصكف، كرةض ( ِ(
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معي  المعوض  ٌج  ٌف اليةكووف فٌرةػكا  ػوف التػي تػدخؿ عمػ  الجممػض كالتػي تػدخؿ 
عم  المعػرد ، كفصػمكا  ويامػا فػي المعيػ ، فسػمكا ايكلػ  كاك الةػاؿ ، كالذايوػض 

 كاك المعوض.
كاك الةػػاؿ كمعيػػ   كاك الحػػاؿ ككاك المصػػاحبة فػػي ميػػزاف المعنػػى :

ـٍ ذكػر   ػك عمػي اليةػكم  ف الػكاك فػي ةكلػل تعػال : (الةاؿ :  ػٍتاي طىآًئعىػضه ةىػٍد  ىهىمك كى
كذكػػػػر ا ػػػػف  ا  ػػػػاذ اف "كاك الةػػػػاؿ معياهػػػػا  (ِ("دالػػػػض عمػػػػ  الةػػػػاؿ"( ُ(( ىيعيسيػػػػايـٍ 
كمذػػػؿ هػػػذا ةػػػاؿ السػػػخاكم ، كذهػػػب  لػػػ   ٌف الجممػػػض  ذا كايػػػت تعوػػػد  (ّ(الةػػػاؿ"

، فإياا ج تةتاج  لػ  كاك الةػاؿ ، فػإذ لػـ تعػد ذلػؾ ، فإياػا  معي  الةاؿ  ذاتاا
 (.ْ(تستعوف  اذه الكاك لتزكدها  معي  الةاؿ

كإػػػعؼ  عػػػض اليةػػػاة ايعػػػراد الجممػػػض  الإػػػمور، لكػػػكف الػػػكاك ت ػػػعر 
كذكر المػالوي  ف كاك الةػاؿ هػي " ف تكػكف لمةػاؿ كمعيػ   (5( الةالوض  خّفل

 (.ٔ(ةاؿ مف ذم الةاؿ"ذلؾ  ف تجيّ  عدها جممض في مكإع ال
وتإػػ  ممػػا ذكػػره اليةكوػػكف،  ٌف ذمػػض  مػػروف دفعامػػا  لػػ  تسػػموض الػػكاك 
كاك الةػػاؿ: ايكؿ، دخكلاػػا عمػػ  جممػػض ةالوػػض ، كالذػػايي، دجلتاػػا عمػػ  معيػػ  
الةاؿ الذم هك  معي  الكصػؼ ،  مػا فومػا وتعمػؽ  ػايمر ايكؿ، فػاف الكاجػب 

يول الجممض التي دخؿ عمواػا ،  ف وعرب الةرؼ ةسب معياه ، ج ةسب ما تع
                                                 

 ، كهي التي است اد  اا سو كول. ُْٓسكرة ال ورة، مف ا وض ( ُ(
اسػػتخدـ ع ػػارة "الدالػػض عمػػ   ، كممػػفّٗٓالمسػػائؿ الم ػػكمض المعركفػػض  ال غػػدادوات، ص( ِ(

 . ِٗمي، جكاهر ايدب، ص الةاؿ" اجر 
 . ِٔٓ/ُ رح المودمض المةس ض ( ّ(
 .. َٖٕ-َٕٔالمعصؿ في  رح المعصؿ، ص( ْ(
، ك ػػػرح الم ػػػاب ج ػػػف مسػػػعكد السػػػورافي، َُُ ػػػرح الكافوػػػض لعمػػػؾ العػػػّ الت روػػػزم، ص( ٓ(

، كالعكائػد الإػوائوض، ٔٔةض ، ك رح الكافوض لّرد ومي، مخطكط، كر ّْمخطكط، كرةض 
 . ِٕص

 . ُْٖ-ُْٕرصؼ الم ايي، ص( ٔ(
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فإذا  عر يا الكاك استيادنا  لػ  دجلػض مػا  عػدها ، ارتك يػا خطػاوف فػي  ف كاةػد ، 
مغ  معيػػػػ  الػػػػكاك، كج ياخػػػػذ  ػػػػل فػػػػي ا عػػػػراب ، كالذػػػػايي:  ٌيػػػػل يايكؿ:  ييػػػػا سػػػػ

سوإوع معياها كتت عب مصطمةاتاا ،  ل  درجض  ٌيل ج ومكف ةصػرها، كمػا 
ووف، ةوف تطرؽ  ل  معايي الكاك ، ك كذر مف تسمواتاا فعؿ  عض  ت اع الككف

 .(ُ(، ةت  ذكر  ٌف مياا" كاك المدح ، يةك، جاّيي صاة ؾ ك ٌم رجؿ"
فػػّ وصػػ   ف تعػػرب الػػكاك كاك المػػدح ، جف الجممػػض  عػػدها دلػػت عمػػ  
ذلػػػؾ ، جف هػػػذه الجممػػػض ذاتاػػػا ةػػػد ووصػػػد  اػػػا الػػػذـ  ك اجسػػػتازاّ  ك التعجػػػب، 

 تاتي  عد الكاك، لمعاف  خرل، كالتعظوـ، يةك:كذمض جمؿ  خرل 
 (ِ( إػػػػػػػػػػػػاعكيي ك ٌم فتػػػػػػػػػػػػ   إػػػػػػػػػػػػاعكا      لوػػػػػػػػػػػػكـ كرواػػػػػػػػػػػػضو كًسػػػػػػػػػػػػداًد ذىٍغػػػػػػػػػػػػرً  

تعجػب،  كفاذا وعي   ف توسـ الكاك  ل  كاك مدح، ككاك ذـ، ككاك اسػتازاّ، ككا
ككاك تعظػػػوـ ، ككاك كػػػذا ككػػػذا .... مػػػع  ف معياهػػػا كاةػػػد ، فوجػػػب  ف تعػػػرب 

ٌيمػػػػا مػػػػف  عرا نػػػػا كاةػػػػدنا ؛  يٌف اخػػػػتّؼ المعػػػػايي كتعػػػػددها ، لػػػػـ وػػػػات مياػػػػا كاع
 اختّؼ معايي الجمؿ  عدها كتعددها.

كاك الةػػاؿ ج عّةػػض لاػػا  معيػػ  فػػإف ك مػػا فومػػا وتعمػػؽ  ػػايمر الذػػايي 
ف ةوػػؿ،  ٌياػػا تعوػػد هػػذا المعيػػ   ك تػػدؿ عموػػل ، فإٌياػػا فػػي الةوووػػض ج  الةػػاؿ ، كاع

، فػالمعركؼ عيػد اليةػكووف  ٌف الجممػض  تممؾ ميل غور اجسػـ الػذم  يلصػؽ  اػا
تاا عمػػ  هوئػػض فاعػػؿ  ك مععػػكؿ ،  ك ل وػػاف ةػػاؿ صػػاة اا ، لتعػػرب ةػػاجن لػػدج

 فما عّةض الكاك  معي  هذا التعروؼ؟.
كدخػػػكؿ هػػػذه الػػػكاك عمػػػ  الجمػػػؿ التػػػي تػػػدؿ عمػػػ  الةػػػاؿ ج وعيػػػي  ف 

 كسػاطتاا هػذا المعيػ   تالكاك، تعود معي  الةػاؿ ؛ يٌف هػذه الجمػؿ مػا اكتسػ 
ّن ، ج  ػػؾ فػػي  ٌياػػا ةالوػػض ، كةػػد امتيػػع ر طاػػا  ، فمػػف المعمػػكـ  ٌف هيػػاؾ جمػػ
 ػػالكاك، يةػػك،  ة ػػؿ زوػػد وإػػةؾ، فمػػك كايػػت الجممػػض تكتسػػب معيػػ  الةػػاؿ مػػف 

                                                 

 . ُُِالةركؼ ي ي الةسوف المزيي، ص( ُ(
 . ََُجكاهر ال ّغض، ص( ِ(
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الػكاك ، لمػا كجػػب اسػتغياؤها عياػا ، كمػػا  ٌف الجمػؿ ايخػرل التػػي جػاز ر طاػػا 
لكاك عمواا، فاػذا الةػرؼ مػف  اا ، فإٌياا جمؿ  فادت معي  الةاؿ ة ؿ دخكؿ ا

ذا كايػػػت هيػػػاؾ جمػػػؿ، كجػػػب ر طاػػػا  هػػػذا الكجػػػل لػػػـ ووػػػدـ كلػػػـ وػػػؤخر  ػػػوئنا ، كاع
 ػػالكاك، يةػػك، جػػاّ زوػػد كال ػػمس طالعػػض ، فمػػوس سػػ ب ذلػػؾ اةتواجاػػا لمعيػػ  
الةاؿ في الكاك ، كما ذهػب السػخاكم،  ػؿ كجػب اةتواجاػا  لواػا ، لتتػزكد  اػا 

الةػػػػػاؿ لتجردهػػػػػا مػػػػػف صػػػػػاة اا ،  معيػػػػػ  المعوػػػػػض ، لعػػػػػدـ صػػػػػّةاا لمعيػػػػػ  
كالمعركؼ  ٌف المععكؿ معل ، ج وعود معي  المعوض  ذاتل ، كالةاؿ  ؿ وكتسػ ل 

ج مػػا  عػػدها" فػػاف المصػػاة ض  (ُ(مػػف الػػكاك، فاػػي "التػػي دلػػت عمػػ  معيػػ  مػػع"
 (ّ(، كلاػػذا ج وجػػكز ةػػذفاا كاجسػػتغياّ عياػػا (ِ(فوػػل... ج تعاػػـ  ٌج مػػف الػػكاك"

 اك الةاؿ.كما وجكز ذلؾ في ك 
كممػػػػا وػػػػدؿ عمػػػػ   ف كاك الةػػػػاؿ ج تعيػػػػي معيػػػػ  الةػػػػاؿ ، كج وجػػػػكز 
ف  عػػػرب مػػػا  عػػػدها ةػػػاجن ، هػػػك  ٌف اليةػػػكووف ايكلػػػوف لػػػـ  تسػػػموتاا كػػػذلؾ ، كاع
وسػػػمكها كاك الةػػػاؿ، فسػػػو كول، كمػػػا مػػػر ، تطػػػرؽ  لػػػ  هػػػذه الػػػكاك ، كهػػػي  عػػػد 

ـٍ أىناليكػػرة فػػي ةكلػػل تعػػال : ( ػػٍتىي طىآًئفىػػةه قىػػٍد أىوىمَّ ـٍ كى ك عػػد المعرفػػض، يةػػك  (ْ((فيسيػػىي
"لػػك إػػر ت ع ػػد ا كزوػػد ةػػائـ مػػا إػػرؾ،  م: لػػك إػػر ت ع ػػد ا كزوػػد فػػي 

  ٌج ايل لـ وسـل الكاك في المكإعوف كاك صعض  ك كاك الةاؿ. (ٓ(هذه الةاؿ"
ككذلؾ الم رد فود   ار  لواػا فػي هػذوف المكإػعوف  وكلػل: "كمذػؿ هػذا 

  ػػكه ميطمػػؽ ، كلػػك كإػػعت مكإػػع (رجػػؿ( مػػف الجمػػؿ ةكلػػؾ : مػػررت  رجػػؿ 
معرفض ، لكايت الجممػض فػي مكإػع الةػاؿ"  م:  ف جممػض:   ػكه ميطمػؽ، صػعض 

                                                 

 . ِّٓ/ُايصكؿ في اليةك ( ُ(
 . ِّٓ/ّهمع الاكامع ( ِ(
 . ِٕٓ/ُايصكؿ في اليةك ( ّ(
 . ٗٗ-ٖٖ/ُ، كتاب سو كول ُْٓسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ْ(
 . ُْْ/ِكتاب سو كول ( ٓ(
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لكةكعاػػا  عػػد يكػػرة، ذػػـ  إػػاؼ ووػػكؿ: "كذلػػؾ ةكلػػؾ: مػػررت  رجػػؿ خوػػر ميػػل ، 
كجػػاّيي ع ػػد ا   ػػكه وكممػػل ، كاف  ػػئت ةمػػت: كزوػػد خوػػر ميػػل ك  ػػكه وكممػػل ، 

 .(ُ(كهي ةرؼ عطؼ"
الػػػػكاك (كزوػػػػد خوػػػػر ميػػػػل( كاةعػػػػض  عػػػػد يكػػػػرة،  م:  ػػػػوف الصػػػػعض فتكػػػػكف 

كالمكصػػػػػػكؼ كفػػػػػػي (ك  ػػػػػػكه وكممػػػػػػل( كاةعػػػػػػض  عػػػػػػد معرفػػػػػػض ،  م :  ػػػػػػوف الةػػػػػػاؿ 
كصػػػاة اا، كةػػػد سػػػمي الػػػكاك فػػػي المكإػػػعوف ، الكصػػػعي كالةػػػالي كاك عطػػػؼ 

  تداّ ، كما سماها في المكإع يعسل.كهي كاك اج
ا ، كما مرٌ  ،  ل  هذه الكاك كهػي  عػد  كالعراّ مف الككفووف تطرؽ  وإن

 اليكرة المةإض كالمعرفض ، كلـ وسملاا كاك الةاؿ  ك كاك الصعض.
كو دك  ٌف اليةكووف ايكلػوف ةػوف لػـ وسػمكا الػكاك الداخمػض عمػ  الجممػض 
الةالوض كاك الةاؿ ، لـ وكف ذلؾ ساكا مياـ ،  ؿ جةتياعاـ  عػدـ صػّح هػذه 

 عػػدها عػػف مذػػؿ هػػذا المعيػػ  عمػػدكا الػػكاك لمعيػػ  الةػػاؿ  ك الكصػػؼ ، فم ػػدة 
 ل  تسموتاا كاك اج تداّ   ك كاك العطؼ دكف كاك الةاؿ عم  الرغـ مػف  ٌياػـ 
ةدركا ما  عدها  معي  الةػاؿ ، فوػد كػايكا وركياػا ، كمػا ر هػا مػف  عػدهـ الػذوف 
ف ذه ػكا  لػ  صػةض دخكلاػا  ةالكا  جكاز كةكعاا  وف الصعض كالمكصؼ، فاـ كاع

عوض ، لػػػـ وجوػػػزكا ال تػػػض جعػػػؿ هػػػذه الػػػكاك دالػػػض عمػػػ  معيػػػ  عمػػػ  الجممػػػض الكصػػػ
الكصؼ ،  ك جيّ  اا لاذا الغرض ، ل عد عّةتاا  اذا المعي  ، ةت   ٌياػـ 
لػػـ ووػػركا كاك الصػػعض مجػػازا  ػػؿ سػػمكها كاك المصػػكؽ ،  ك الػػكاك الزائػػدة كسػػماها 

 الجماكر كاك الةاؿ. 
جلض الكاك عم  معيػ  فإذا ايتع   الدلوؿ ال دواي، ك إجماع اليةكووف د

الكصػػػؼ ، كاف  عر ػػػت الجممػػػض  عػػػدها صػػػعض ، فايػػػل ويتعػػػي  اػػػذا الػػػدلوؿ يعسػػػل 

                                                 

 . ُِٓ/ْالموتإب ( ُ(
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لاػػذا الغػػرض ، كاف  عر ػػت الجممػػض  اػػا دجلػػض الػػكاك عمػػ  الةػػاؿ ،  ك ا توػػاف 
  عدها ةالوض ؛ يٌف الةاؿ كالصعض  معي  كاةد.

ذ  ك لػدخكلاا  ةوؿ  ٌف الكاك لـ تيسـك كاك الةاؿ  فادتاػا معيػ  الةػاؿ اكاع
ٌيمػا سػموت كػذلؾ لػدج تاا عمػ  الػزمف الةػالي فاةتاجػت لعم  جممػض ةالوػض ، كاع

 طتاا  زماف صاة اا.سا لواا الجممض الةالوض لتوترف  ك 
فػػالجكاب عػػف هػػذا  ف اليةػػكووف لػػـ و ػػوركا  لػػ  ذلػػؾ ، كلػػك صػػ  هػػذا 

جتاا اجدعاّ، فاذا وعيي  ف الجممض الةالوض وجب استغياؤها عف الكاك لعدـ ةا
 لواػػػا ، لككياػػػا موتريػػػض  زمػػػاف صػػػاة اا مػػػف ذاتاػػػا ،  ذ هػػػي صػػػعض لػػػل ،  ٌمػػػا 
المععكؿ معل ، فأيل لوس صعض لما ة مػل ، فاػك مةتػاج  لػ  الػكاك هػذه لووتػرف 
ّن عمػ    اا  مصاة ل ،  م:  ف دخكلاا عم  الجممض  اذا المعي ، سوككف دلػو

  ٌيل جيّ  اا لغرض المعوض ج لغرض الةاؿ.
 (ّ(كالزجػاجي (ِ(كالم ػرد (ُ(عػرؼ سػو كولحاؿ كتعريؼ الحرؼ : كاك ال

 الةرؼ  اٌيل دٌؿ عم  معي  في غوره. (ٓ(كغورهـ (ْ(ك  ك عمي اليةكم
كهذا ما تكصمت  لول الدراسات الةدوذض ، فوػد ذ ػت عيػدهـ  ٌف الةػرؼ 
كممػض لاػػا معيػػ  وةتػػاج  لوػل ، كوختػػؿ الكػػّـ  دكيػػل ، فػإذا ةوػػؿ: ذهػػب الطالػػب 
 ل  الكموض ، فايل ج ومكف اجستغياّ عف الةػرؼ ( لػ ( فمػك لػـ وكػف لػل معيػ  

                                                 

 . ِ/ُكتاب سو كول ( ُ(
 . ّ/ُالموتإب ( ِ(
 . ْٓا وإاح في عمؿ اليةك، ص( ّ(
 . َُِالمسائؿ الم كمض، ص( ْ(
، كك ػػػؼ ُِٓ/ُ، ك ػػرح المودمػػػض المةسػػ ض ََُاييمػػكذج فػػي اليةػػػك لمزم ػػرم، ص( ٓ(

، كايةكػاـ فػي ُّ، كميتا  السكؿ في عمـ ايصكؿ لأمدم، صَِٗ/ُالم كؿ 
 . ٕٓ صكؿ ايةكاـ لّمدل  وإان، ص
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الػػػذم  رديػػػاه لجػػػاز  ف توػػػكؿ: ذهػػػب الطالػػػب الكموػػػض ، مػػػع  فػػػادة المعيػػػ  يعسػػػل 
 .(ُ( كجكده

 ذا كايت الخّصض التي ايتياي  لواػا مػف  ةػكاؿ اليةػكووف كغوػرهـ  ػاٌف 
ذا ذ ػػت  ٌف الجممػػض لوسػػت مةتاجػػض  (ِ(الةػػرؼ هػػك "مػػا  كجػػد معيػػ  فػػي غوػػره" كاع

 ل  ةرؼ الكاك  فادتاا معي  الةاؿ ، فميساؿ اليةكووف  عد ذلػؾ، مػا المعيػ  
 الذم  كجده هذا الةرؼ في الجممض التي دخؿ عمواا ؟

ا السػػؤاؿ  مػػا سػػتذكر تعاصػػومل فػػي المكإػػكع ذوجوػػب اليةكوػػكف عػػف هػػ
 ايتي:

اٌف كاك الةػاؿ تػدؿ عمػ  وجمع اليةكوكف  ػكاك الحاؿ كمعنى المعية : 
كالسخاكل الذم ةاؿ :  ف كاك الةاؿ تعود معي  الةػاؿ ،  (ّ(اججتماع كاجةتراف

ةت  ذهػب  لػ   ٌياػا ، هػي التػي تػزكد مػا  عػدها  اػذا المعيػ  ، ذكػر  ٌياػا فػي 
الةوووض تستخدـ لمجمع  وف ةكمي جممتوف "فإذا اتصمت  الجممض ، فػي يةػك : 

 (ْ(، جػاّ مػع ايطػّؽ عمػرك" ػاٌف مجػيّ زوػديػت جاّ زود كعمػرك ميطمػؽ ،  ذ
 كهذا ما تعوده كاك المعوض التي تعيي اجتماع  وئوف في كةت كاةد.

كا ف الياظـ ووكؿ عف المرت طض  الكاك في : جاّ زود كال مس طالعض: 
 ياػػا لوسػػت مععػػكجن معػػل ؛ يٌف الػػكاك المرت طػػض  اػػا هػػي "كاك الةػػاؿ، كهػػي فػػي 

                                                 

 . ٗدراسات يودوض لع د الرةمف  وكب، ص( ُ(
 . ٔٔ-ٓٔال ةث اليةكم عيد ايصكلووف، الدكتكر مصطع  جماؿ الدوف ( ِ(
. كرصػػؼ الم ػػايي، ْٖ/ُْ، كالمخصػػص السػػعر ُُٔ/ُالةجػػض ي ػػي عمػػي اليةػػكم، ( ّ(

، كةا ػػػوض الدسػػػكةي عمػػػ  ُِٖ/ُ، ك ػػػرح عوػػػكد الجمػػػاف لمعمػػػرم ُْٗ-ُْٖص
 . ُِْ/ّمختصر التعتازايي 

 . َٕٕ-َٕٔالمعإؿ في  رح المعصؿ، ص( ْ(
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، لجاػػض جامعػػض  ويامػػا ، ج الػػكاك عمػػ  جممػػض  جممػػضايصػػؿ التػػي وعطػػؼ  اػػا 
 .(ُ(التي  معي  مع"

د  ف ويعػػي معيػػ  المعوػػض عػػف الػػكاك، مؤكػػدنا فواػػا افػػا ف اليػػاظـ ةػػوف  ر 
معيػػػ  الةػػػاؿ، عمػػػؿ ذلػػػؾ  ػػػاف عرفاػػػا  مػػػا وياسػػػب معيػػػ  المعوػػػض ، ج معيػػػ  

العطػػؼ كالجمػػع ، يٌيامػػا  ػػيّ  يػػ الةػػاؿ، فالةػػاؿ كصػػاة اا ج وياسػػ اما مع
ٌيما هذا وياسب المععكؿ معل كمصاة ل ، يٌياما  وئاف ك وياك  ا جاض ماةد ، كاع

 جامعض هي جاض المعوض.
كةػػد  كإػػ  يةكوػػكف  خػػركف  ٌف كاك الةػػاؿ تسػػتخدـ "لغػػرض اجتمػػاع 

كهػػذا هػػك عػػوف الغػػرض الػػذم تؤدوػػل كاك المعوػػض  (ِ(الةػػاؿ مػػع عامػػؿ صػػاة اا"
 ج  عاممل .كهك  عود عف غرض الةاؿ التي عّةتاا  صاة اا 

كلككف الةػاؿ المعػردة يعػس صػاة اا فػي المعيػ  ، فةػوف تكػكف جممػض 
ت وػػ  تؤلػػؼ مػػع عامماػػا جممػػض كاةػػدة ، كهػػذا مػػا  كػػده اليةكوػػكف،  ٌمػػا المععػػكؿ 
معػػل ، فأٌيػػل غوػػر مصػػاة ل فػػي المعيػػ  ، فعيػػد جعمػػل جممػػض ، تصػػور مغػػاورة 

ا اسػػتورت كظوعتاػػا لمتػػي ة ماػػا ، فتكػػكف جممػػض ذايوػػض مسػػتومض ، ككاك الةػػاؿ كمػػ
فاستيادنا  ل  ذلؾ، فاف  (ّ(عيد المتاخروف كالمةدذوف ، هي الر ط  وف الجممتوف

ٌيمػػا وياسػػب  مػػا سػػمي (كاك الةػػاؿ(( ج وياسػػب العّةػػض  ػػوف الةػػاؿ كصػػاة اا كاع
 العّةض  وف المععكؿ معل كمصاة ل.

ك رل  ٌف مف ايسالوب التي ات عاا اليةكوكف في معالجض هػذه الوإػوض 
هك ات اع  سمكب التياةض الذم كةعكا فول  وف طرفي المسػالض المػذوف تإػادا  ،

الجممػػػػض الةالوػػػػض ةسػػػػب مػػػػذه اـ تػػػػرت ط ف ػػػوف كاةػػػػع المغػػػػض كمػػػػذهب اليةػػػػكووف. 
                                                 

 . َُُ رح  لعوض ا ف مالؾ ج ف الياظـ، ص( ُ(
 . ُّ/ِ، كالككاكب الدروض  ُٖٗ/ِ، كةا وض الص اف ُّٗ/ُ(    التصرو  ِ(
 ػػػ اط  -هػػػػَُْٖ( مجمػػػض الإػػػاد، الجماكروػػػض العراةوػػػض، الجػػػّز ايكؿ، جمػػػادل ا خػػػرة ّ(

 . َُْ، صُٖٖٗ
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 ػػالكاك، لكٌياػػا خػػّؼ ذلػػؾ ، ةسػػب الكاةػػع كالمعيػػ  ، لعػػدـ ةاجتاػػا  لػػ  هػػذا 
ض معياهػػػػا الػػػػر ط ، كالةاجػػػػض التػػػػي يجػػػػدها  ويػػػػل ك ػػػػوف المععػػػػكؿ معػػػػل، فالمعوػػػػ

المصػػاة ض  ك اجرت ػػاط  المصػػاةب، كالػػكاك كػػذلؾ ،  ػػؿ المععػػكؿ معػػل وكتسػػب 
 المعول مف الكاك يعساا ، فمكجها لما كاف هياؾ مععكؿ معل.

فالعّةػػض  ذف ةائمػػض  ويامػػا عمػػ  هػػذا ايسػػاس ،  ٌيامػػا معيػػ  كاةػػد ، 
اك وعيػي  ما الةاؿ، فاػي غوػر الػكاك فػي المعيػ  فعيػد ر ػط الجممػض الةالوػض  ػالك 

 ييػػػػا  إػػػػعيا معيػػػػ  هػػػػذا الةػػػػرؼ الػػػػذم هػػػػك اجةتػػػػراف  ك المعوػػػػض  لػػػػ  الةػػػػاؿ ، 
فاص ةت في ظؿ هذا المعي  كخإعت لةكمل ، فصارت مععػكجن معػل ةوووػض 
، كهػػػذا مػػػا وصػػػرح  ػػػل اليةكوػػػكف فػػػي المكاإػػػوع ا توػػػض ، مػػػع تعػػػاكت درجػػػات 

 تصروةاتاـ  اذه الةوووض.
فػػي  عػػراب ةكلػػل معنػػى الحػػاؿ كنصػػب المضػػارع بعػػد كاك المعيػػة : 

ػػػكفى تعػػػال : ( ػػػؽَّ كىأىنػػػتيـٍ تىٍعمىمي ػػػكٍا اٍلحى تىٍكتيمي ػػػؽَّ ًباٍلبىاًطػػػًؿ كى ذكػػػر  (ُ((كىءى تىٍمًبسيػػػكٍا اٍلحى
ػا عطعنػا عمػ  (تم سػكا(  الط رم  ٌف المإػارع (كتكتمػكا( وجػكز  ف وكػكف مجزكمن

الصػػػػرؼ "كيظوػػػػر ذلػػػػؾ فػػػػي المعيػػػػ  كوجػػػػكز  ف وكػػػػكف ميصػػػػك نا عمػػػػ  معيػػػػ  
كا عػراب ، ج تيػػل عػػف خمػػؽ كتػػاتي مذمػل ] يصػػب تػػاتي[ الػػذم معيػػاه : ج تيػػل 

 . (ِ(عف خمؽ ك يت تاتي مذمل"
كىءى تىػٍأكيميكٍا أىٍمػكىالىكيـ بىٍيػنىكيـ ًباٍلبىاًطػًؿ كرر هذا في  عػراب ةكلػل تعػال : (ك 

كَّاـً  تيٍدليكٍا ًبىىا ًإلىى اٍلحي المإارع (كتدلكا( وجكز  ف وككف ميصك نا فذكر  ف  (ّ((كى
عمػػ  معيػػ  " الصػػرؼ، فوكػػكف معيػػاه ةويئػػذ ج تػػاكمكا  مػػكالكـ  وػػيكـ  ال اطػػؿ 

                                                 

 . ِْ( سكرة ال ورة، ا وض ُ(
 . َٕٓ/ُتعسور الط رم ( ِ(
 . ُٖٖال ورة، مف ا وض سكرة ( ّ(
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ك يتـ تدلكف  اا  ل  الةكاـ ، كما ةاؿ ال ػاعر: ج تيػل عػف خمػؽ كتػاتي مذمػل، 
 .(ُ(وعيي : ج تيل عف خمؽ ك يت تاتي مذمل"

تػػػػاكمكا  مػػػػكالكـ  وػػػػيكـ  فكػػػػّـ الط ػػػػرم ةػػػػد تإػػػػمف  ف الػػػػكاك فػػػػي : كج
 ال اطػػؿ ك يػػتـ تػػدلكف  اػػا ، كفػػي : ج تيػػل عػػف خمػػؽ ك يػػت تػػاتي مذمػػل ، التػػي 
تعػػرب عيػػد اليةػػكووف كاك الةػػاؿ لػػدخكلاا عمػػ  جممػػض اسػػموض ، هػػي كاك المعوػػض 
يعساا ، ك ٌف الجممض  عػدها هػي مععػكؿ معػل فػي الةوووػض ؛ يٌيػل جعماػا  معيػ  

 ض.المإارع الميصكب  عد كاك المعو
كمذؿ هذا  ذ ػت الرإػي،  ذ ةػاؿ :  "ككػذا يوػكؿ فػي الععػؿ الميصػكب 
 عػػد كاك الصػػرؼ ،  ٌياػػـ لٌمػػا ةصػػدكا فوػػل معيػػ  الجمعوػػض ]وعيػػي معيػػ  المعوػػض[ 
يص كا المإارع  عده ، لوككف الصرؼ عف سيف الكّـ مر دنا مف  كؿ ايمر 

عمػ  الجممػض   ل   ٌياا لوست لمعطؼ ، فاػي  ذف  ٌمػا كاك الةػاؿ ك كذػر دخكلاػا
اجسػػموض ، فالمإػػارع  عػػدها  توػػدور م تػػد  مةػػذكؼ الخ ػػر كجك نػػا ، فمعيػػ  ةػػـ 
ك ةكـ ] يصب المإارع[  م: ةـ كةوامي ذا ت ،  م: في ةػاؿ ذ ػكت ةوػامي ، 

ٌما  معي  مع"  .(ِ(كاع
د  وف الكاك التي  معي  مػع ، ككاك الةػاؿ ، كجعػؿ  صػؿ فالرإي كةٌ 

عموػل الػكاك فػي صػوغض ةػـ ك ةػـك المعوػدة لمعيػ  معيواما كتودوره ، هػك مػا دلػت 
ف  المعوض ، كاٌيل ورود  ف وذ ت  ف الكاك في (ةـ كةوامي ذا ت( هي كاك معوض كاع

  عر ت كاك الةاؿ.
ايمذمػػػض التػػػي كرد فواػػػا معنػػػى الحػػػاؿ كرفػػػع المضػػػارع بعػػػد الػػػكاك : 

ػػا ، فوػػد ةػػرل (كوعمػػـ ػػا  وإن  (ّ((المإػػارع ميصػػك نا  عػػد كاك المعوػػض، كرد مرفكعن
ـى  ػػػػالرفع فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال : ( يىٍعمىػػػػ ـٍ كى اوىػػػػديكٍا ًمػػػػنكي ػػػػا يىٍعمىػػػػـً المٌػػػػهي الَّػػػػًذيفى جى لىمَّ كى

                                                 

 . ِٓٓ/ّتعسور الط رم ( ُ(
 . ٖٔ-ٕٔ/ْ رح الرإي ( ِ(
 . ُٗ/ٗ، كتعسور الرازم ُِْ/ُالك اؼ ( ّ(
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ػػاًبًريفى  ككرد رفػػع (كت ػػرب( فػػي ةػػكؿ العػػرب: ج تاكػػؿ السػػمؾ كت ػػرب  (ُ((الصَّ
 كرفع (كتاتي( في ال وت الم اكر: (ِ(الم ف

 (ّ(ج تيل عف خمؽ كتاتي مذمل ........................... 

 ( في ال وت ال عرم:كرفع (كتورح 
 (ْ(عويي ..............................  كتورح  ع اّةو   سي كلى 

ف تغورت ةركض ايفعاؿ المذككرة  عد الكاك مف اليصب  لػ  الرفػع ،  كاع
ا  عد كاك المعوض ،  ٌج  فاف معياها في الةوووض لـ وتغور ال تض ، فاي كاةعض  وإن

ع ذلؾ كاك الةاؿ. كجعمكا يةك ج تاكؿ السمؾ كت رب  ف اليةكووف  عر كها م
الم ف،  رفع ت رب،  تودور: ج تاكؿ السمؾ ك يػت ت ػرب المػ ف ، مػع العمػـ  ٌف 

لجممػػض فػػي الةػػالتوف كاةػػد كمػػف اليةػػكووف مػػف يػػٌكه  اػػذه الةوووػػض ، فوػػد امعيػػ  
ذكػػر اي ػػمكيي فػػي المذػػػاؿ المػػذككر  ٌف يصػػب المإػػػارع وكػػكف "عمػػ  معيػػػ  

عف الجمع، كالرفع عم  ذلؾ المعي  ، كلكػف عمػ  توػدور: ك يػت ت ػرب الياي 
 .(ٓ(الم ف"

ػػػػا عػػػػف ةإػػػػوض رفػػػػع المإػػػػارع يعسػػػػل، كةػػػػاؿ:  كتةػػػػدث الخإػػػػرم  وإن
 .(ٔ("كوةتمؿ الياي عف المصاة ض عم   ٌف الكاك لمةاؿ"

فاػػذا كػػّـ كاإػػ   ػػاٌف الػػكاك ،  ووػػت تعوػػد معيػػ  المصػػاة ض ةتػػ   عػػد 
 فع المإارع. عرا اا كاك الةاؿ عيد ر 

                                                 

 . ُِْسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ُ(
 . ْْٓ/ُك ؼ الم كؿ ( ِ(
 . ُٖٓ/ُ، ك رح الجمؿ ج ف عصعكر َُٕٔ/ِالموتصد في  رح ا وإاح ( ّ(
 . ْٓٔ/ِ رح  كاهد المغيي لمسوكطي ( ْ(
 . َّٖ/ّةا وض الص اف عم   رح اج مكيي ( ٓ(
 . ُُٕ/ِةا وض الخإرم عم   رح ا ف عووؿ ( ٔ(
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ة ؿ  ف ادخؿ في ال ةث عف هػذا كاك الحاؿ بيف إعرابىا كتفسيروا : 
التي وػػػػل عمواػػػػا ، هػػػػي:  ٌيػػػػل ج وصػػػػٌ   رمالمكإػػػػع هيػػػػاؾ ةوووػػػػض مػػػػف الإػػػػرك 

اجستدجؿ عم   ٌف الكاك الداخمض عمػ  الجممػض ، هػي كاك ةػاؿ، ج كاك معوػض ؛ 
يٌف المعسػػروف فسػػركا ا وػػات المرت طػػض  اػػا عمػػ  معيػػ  الةػػاؿ، ج عمػػ  معيػػ  
المعوض ، فمف المعركؼ  ٌياـ كايكا وعمدكف  ل   ف و رةكا ا وػض فػي إػّك مػا 

ػػكزه اة، فمػػك  ف  غمػػ اـ ذكػػر  ف ةكلػػل تعػػال : (ذهػػب  لوػػل اليةػػ  (ُ((أىأىًلػػدي كىأىنىػػٍا عىجي
ّن عمػػ   ف  عمػػ   ياػػا  معيػػ :   لػػد فػػي ةػػاؿ ك ػػر سػػيي ، فػػإف هػػذا ج وعػػد دلػػو
الػػكاك، هيػػا ، كاك ةػػاؿ ؛ يٌف الجممػػض المرت طػػض  اػػا فسػػرت عمػػ  هػػذا المعيػػ ، 

 ٌف المعسػروف كػايكا لتكمؼ هذا التعسور كاعتماده عم   عػراب اليةػكووف ، كمػع 
ةروصوف عم  عدـ مخالعض ا عراب ، فود كجدتاـ سمككا ذّذض طرائؽ لتعسػور 
ا وػػات المرت طػػض  ػػالكاك : طرووػػض عامػػض ، كذوػػرنا مػػا اتجػػل  لوػػل المعسػػركف، كهػػك 

إعػادة ذكػر الػػكاك ،   ٌياػـ ج وجعمػكف ا وػض  توػدور الةػاؿ  ك  توػدور المعوػض  ػؿ 
ّن ةكلػػػػل تعػػػػ ـٍ ريقيػػػػكده ال : (فوػػػػد فسػػػػركا مػػػػذ ـٍ أىٍيقىاظنػػػػا كىويػػػػ ػػػػبيىي تىٍحسى  وػػػػكلاـ:  (ِ((كى

ـٍ كةكلػػػػل تعػػػػال : ( (ّ("كتةسػػػػ اـ  وواظنػػػػا كهػػػػـ يوػػػػاـ" قيميػػػػكبيىي ًميعنػػػػا كى ـٍ جى ػػػػبيىي تىٍحسى
ػػػتَّى تىػػػرىل كةكلػػػل تعػػػال : ( (ٓ(ـ مػػػؤتمعوف كةمػػػك اـ مختمعػػػض"ا وػػػكلاـ: "تظػػػي (ْ((شى كى

اًمػػدىةن كىًوػػيى تى  ابً اٍلًجبىػػاؿى تىٍحسىػػبيىىا جى ػػرَّ السَّػػحى ػػر  مى  وػػكلاـ: "تةسػػ اا ةائمػػض،  (ٔ((مي
كهػػي تسػػور سػػورنا ةذوذنػػا"
 ك  وػػكلاـ:  م: تسػػور سػػور السػػةاب ، ككػػذلؾ كػػٌؿ  (ٕ(

                                                 

 . ِٕسكرة هكد، مف ا وض ( ُ(
 . ُٖسكرة الكاؼ، مف ا وض ( ِ(
 . ُِّ/ُٓتعسور الط رم ( ّ(
 . ُسكرة الة ر، مف ا وض ( ْ(
 . ْٕ/ِٖتعسور الط رم ( ٓ(
 . ٖٖسكرة اليمؿ، مف ا وض ( ٔ(
 . ُِْتعسور الطكسي، المجمد الذامف، ص( ٕ(
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هػذا هػك اجتجػاه الغالػب فػي تعسػور  (ُ(جوش عظػوـ تةسػ ل كاةعنػا ، كهػك وسػور"
عاعػؿ( ا وات المرت طض  الكاك ، ك ٌمػا تعسػورها  تاكوماػا  لػ  ةػاؿ معػردة (اسػـ ال

مػا اتجػػل  لوػل المعسػركف، ةسػػب  ك جعماػا  ع ػارة ، تعوػد معيػػ  الةػاؿ ، فاٌيػل ةمٌ 
ما اطمعت عموػل ،  ػؿ كجػدتاـ وتجاػكف  لػ  جعماػا  توػدور المعوػض ،  كذػر ممػا 

 وتجاكف  ل  جعماا  معي  الةاؿ. كفوما واتي يماذج مف ذلؾ:
كفى ًبالمَّػًه ةاؿ تعػال : ( -ُ     كينػتيـٍ أىٍمكىاتػان كىٍيػؼى تىٍكفيػري جعػؿ الط ػرم ( ِ((كى

الكاك هيا لمةاؿ ، لكػف مػع ذلػؾ فسػرها  وكلػل: "كوػؼ تكعػركف فتجةػدكف ةدرتػل 
عػػادتكـ  عػػػد  فيػػائكـ كة ػػركـ الوػػل عمػػ   ةوػػائكـ ، فوػػد جعػػػؿ (ّ( عػػد  مػػاتتكـ كاع

الػػػكاك  معيػػػ  عمػػػ  كهػػػي  معيػػػ  مػػػع ،  م:  مػػػع  ةوػػػائكـ ك مذػػػؿ هػػػذا فسػػػرها 
ػػا كاك الةػػاؿ، فوػػاؿ فػػي تعسػػورها " تكعػػركف  ػػا  اػػاالزمخ ػػرم ، مػػع  عر  ا  وإن

" ككذلؾ فسرها الط رسػي، (ْ(كمعكـ ما وصرؼ عف الكعر، كودعك  ل  ا وماف
الط رسي، فواؿ ذاكرنا معياها: "عج نا مػيكـ عمػ   ٌم ةػاؿ ووػع مػيكـ الكعػر مػع 

 .(ٓ(الدجئؿ الظاهرة عم  كةدايوتل"

ؽَّ ةاؿ تعػال  : ( -ِ ػؽَّ كىأىنػتيـٍ تىٍعمىميػكفى كىءى تىٍمًبسيكٍا اٍلحى تىٍكتيميػكٍا اٍلحى  (ٔ((ًباٍلبىاًطػًؿ كى
فسػػر الزجػػاج هػػذه ا وػػض  وكلػػل: ... (كايػػتـ تعممػػكف(  م: تػػاتكف ل سػػكـ الةػػؽ، 

                                                 

 . ِّٔ/ٕ، كايظر: تعسور الط رسي ُٔٗ/ٔزاد المسور، تعسور ا ف الجكزم ( ُ(
 . ِٖسكرة ال ورة، مف ا وض ( ِ(
 . ِِٓ-ِِْ/ُ( تعسور الط رم ، ّ(
 . ُُِ/ُ( الك اؼ ، ْ(
 . َٕ/ُتعسور الط رسي ( ٓ(
 . ِْل ورة، ا وض سكرة ا( ٔ(
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ك(عمػػ ( هيػػا  معيػػ ، مػػع ،  ذ ةػػاؿ فػػي  (ُ(ككتمايػػل عمػػ  عمػػـ مػػيكـ ك صػػورة"
 .(ِ(تعسور ا وض يعساا:  ياا  معي  "ج وجتمع ميكـ ل س كج كتماف مع عمـ"

  لكػـ وػا  هػؿ الكتػاب  ف تم سػكا الةػؽ يسػتفا وض هػي  معيػ : كوػؼ و
ذمػػل ،  م:   ال اطػػؿ، كتخعػػكا الةػػؽ مػػع عممكػػـ كاعتػػرافكـ  ػػ طّف مػػا تععمػػكف كاع

 الرغـ مف عممكـ  ايل  اطؿ.كوؼ تععمكف ال اطؿ عم  
ـي الػدِّيفى فىػ ى تىميػكتيفَّ إىءَّ ةاؿ تعػال : ( -ّ  يىػا بىًنػيَّ ًإفَّ المٌػهى اٍصػطىفىى لىكيػ

ػؽَّ تيقىاًتػًه كىءى كةاؿ تعال : ( (ّ((كىأىنتـي م ٍسًمميكفى  نيكٍا اتَّقيكٍا الٌمهى حى يىا أىي ىىا الًَّذيفى آمى
ػػكتيفَّ ًإءَّ كىأىنػػتـي م   ًإءَّ كىأىنػػتـي ةػػاؿ الزجػػاج فػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال : ( (ْ((ٍسػػًمميكفى تىمي

 (ٓ(( "معي  ككيكا عم  ا سّـ ، فإذا كرد عموكـ صػادفكـ عمػ  ذلػؾ"م ٍسًمميكفى 
 ك(عم ( كما مٌر، تاتي  معي  (مع(. (ٓ(ذلؾ"

ػاًقرناةاؿ تعال : (-ْ  كىانىًت اٍمرىأىًتػي عى  (ٔ((قىاؿى رىبِّ أىنَّى يىكيكفي ًلي مي ـه كى
ػػػاًقرنا هػػػػ( فػػػي تعسػػػور هػػػذه ا وػػػض: "فمٌمػػػا رزةػػػل ا ّْٔةػػػاؿ المرتإػػػي (ت (ٔ((عى

تعال ، كلدا عم  الك ر، كمع ككف امر تل عاةرنا ، ةاؿ  ٌي  وككف لي غّـ كةد 
  تودور "مع ككف". (فود جعؿ كاك الةاؿ في (كةد  مغيي (ٕ( مغيي الك ر"
كفى كىأىنػتيـٍ تيٍتمىػى ةاؿ تعػال : (-ٓ كىٍيؼى تىٍكفيػري ـٍ كى ًفػيكي ـٍ آيىػاتي المٌػًه كى مىػٍيكي عى
ةػػاؿ الط رسػػي فػػي تعسػػور هػػذه ا وػػض: "كهػػذا اسػػت عاد  ف ووػػع مػػياـ  (ٖ((رىسيػػكليهي 

                                                 

عرا ل ( ُ(  . ْٗ/ُمعايي الور ف كاع
 . َِفاتةض ا عراب، ص( ِ(
 . ُِّسكرة ال ورة، مف ا وض ( ّ(
 . َُِسكرة  ؿ عمراف، ا وض ( ْ(
 . ْٗٓ/ُمعايي الور ف ( ٓ(
 . َْسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ٔ(
 . ّٕٗ/ِعمي  ف الةسوف المرتإي،  مالي المرتإي ( ٕ(
 . َُُسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ٖ(
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الكعػػػر مػػػع معػػػرفتاـ  آوػػػات ا ، كفػػػواـ داع وػػػدعكهـ  لػػػ  ا ومػػػاف، كةوػػػؿ هػػػك 
التعجب ،  م: ج وي غي لكـ  ف تكعركا مع ما وور  في الور ف المجود... كفػوكـ 

 .(ُ(رسكلل"
ـٍ آيىاتي الٌمهً فالكاك في ةكلل تعال : ( مىٍيكي ( التي تعرب عيػد كىأىنتيـٍ تيٍتمىى عى

الط رسي كاليةكووف كاك الةاؿ ، كرر تعسػورها  معيػ  المعوػض ، ك توػدور (مػع( 
 مرتوف في مواـ كاةد.

ـي الٌمهي ًببىٍدرو كىأىنتيـٍ أىًذلَّةه ةاؿ تعال : (-ٔ رىكي لىقىٍد نىصى رم في ةاؿ الط  (ِ((كى
في تعسور هذه ا وض: " ذلض ، وعيػي: ةمومػكف فػي غوػر ميعػض مػف اليػاس ، ةتػ  

، فوػػد جعػػؿ الط ػػرم (ّ( ظاػػركـ ا عمػػ  عػػدككـ مػػع كذػػرة عػػددهـ كةمػػض عػػددكـ"
الكاك في (كايػتـ  ذلػض(  معيػ  ، مػع ، كتوػدورها ، ككػذلؾ جعماػا الطكسػي عمػ  

ي المكإػع يعسػل ةػاؿ فػي الرغـ مف  ٌيل  عػرب هػذه الػكاك، كاك الةػاؿ ، فإٌيػل فػ
تعسورها: "يزلت في كصؼ ما مٌف ا ، تعال ، مف اليصر كا مداد  المّئكض 

 .(ْ(، كظعر المؤميوف  الم ركوف مع ةمض المؤميوف، كةكة الم ركوف"
ـٍ كىأىنػتى ًفػيًىـٍ ةاؿ تعال : (-ٕ ػا كىػافى المٌػهي ًلييعىػذِّبىىي مى ةػاؿ الطكسػي  (ٓ((كى

ٌيمػػا لػػـ وعاةػػب ا، تعػػال  الخمػػؽ ، مػػع كػػكف الي ػػي ، فػػي تعسػػور هػػذه ا وػػض "كاع 
 .(ٔ(صم  ا عمول كسمـ، فواـ"

فوػػد جعمػػت كاك الةػػاؿ فػػي (ك يػػت فػػواـ(  معيػػ  ، مػػع ، كفسػػرت عمػػ  
 معي  المعوض.

                                                 

 . ِْٖ-َْٖ/ُتعسور الط رسي ( ُ(
 . ُِّسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ِ(
 . ُٗٔ/ٕتعسور الط رم ( ّ(
 . ٖٕٓتعسور الطكسي، المجمد الذايي، ص( ْ(
 . ِّسكرة اييعاؿ، مف ا وض ( ٓ(
 . ُُّطكسي، المجمد الخامس، صالتعسور ( ٔ(
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ـٍ أىٍمًنيىػا ةاؿ تعال : (-ٖ مىػى الَّػًذيفى يىٍسػتىٍأًذنيكنىؾى كىويػ  (ُ((ًإنَّمىا السًَّبيؿي عى
ةاؿ الطكسي في تعسوره " وكف ا ، تعال ، في هذه ا وض  ف الس وؿ  العواب ، 
كالةػػرج،  ٌيمػػا هػػك لمػػذوف وطم ػػكف ا ذف مػػف رسػػكؿ ا فػػي ا ععػػاّ ، كهػػـ مػػع 

 .(ِ(ذلؾ  غيواّ ، وتمكيكف مف الجااد"
، فوػػػػد جعمػػػػت ا وػػػػض فػػػػي التعسػػػػور (ّ(ك اػػػػذا المعيػػػػ  فسػػػػرها الط رسػػػػي

العوػػاب كالةػػرج ، هػػك لمػػذوف وطم ػػكف ا ععػػاّ عػػف الجاػػاد  معيػػ :  ف السػػ وؿ  
 عم  الرغـ مف تمكياـ ميل،   م: مع تمكياـ ميل.

ب ػػػػػؾى ًلييٍىًمػػػػػؾى اٍلقيػػػػػرىل ًبظيٍمػػػػػـو كىأىٍوميىىػػػػػا ةػػػػػاؿ تعػػػػػال : (-ٗ ػػػػػافى رى ػػػػػا كى مى كى
كفى  ةػػاؿ الط ػػرم فػػي تعسػػوره هػػذه ا وػػض : "ووػػكؿ، تعػػال  ذكػػره ، كمػػا  (ْ((ميٍصػػًمحي

ةمد، لوامؾ الورل التي  همكاا، ظممنا، ك هماا مصػطمةكف، فػي كاف ر ؾ، وا م
وػػػػػاهـ مػػػػع  صػػػػػّةاـ فػػػػي  عمػػػػػالاـ   عمػػػػالاـ غوػػػػػر سػػػػوئوف، فوكػػػػػكف  هّكػػػػل 

ا" كطاعتاـ ر اـ ظممن
)ٓ). 

كفى فوػػػد جعػػػؿ الط ػػػرم ةكلػػػل تعػػػال : ( (  توػػػدور ، مػػػع كىأىٍوميىىػػػا ميٍصػػػًمحي
  صّةاـ.

ل لػػـ وامػػؾ  هػػؿ ةروػػض ، كفسػػرها الطكسػػي  وكلػػل: " خ ػػر ا، تعػػال ،  ٌيػػ
 .(ٔ(فوما مإ  ، مما ذكر هّكاـ مع  ٌف  هماا ،  ك  كذرهـ وععمكف الصّح"

 .(ٔ(الصّح"

                                                 

 . ّٗسكرة التك ض، مف ا وض ( ُ(
 . َِٖتعسور الطكسي، المجمد الخامس، ( ِ(
 . َٔ/ٓتعسور الط رسي ( ّ(
 . ُُٕسكرة هكد، ا وض ( ْ(
 . َّٓ/ُٓتعسور الط رم، غور المةوؽ ( ٓ(
 . ِٖتعسور الطكسي، المجمد السادس، ص( ٔ(
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كفسػػرها الط رسػػي  وكلػػل: "معيػػاه :  ج وؤاخػػذ ]ا[  ظمػػـ كاةػػدهـ، مػػع 
 .(ُ( ٌف  كذرهـ مصمةكف... كالكاك في ةكلل:  هماا مصمةكف كاك الةاؿ"

ف ،كهػػذا دلوػػؿ وتكػػرر، عمػػ   ف الػػكاك  تعػػرب كاك الةػػاؿ ، ج تعيػػي  كاع
معيػػ  الةػػاؿ ،  ػػؿ معيػػ  المعوػػض ، كعمػػ   ٌف المعيػػ  ايخوػػر ج ومكػػف التخمػػي 

 عيل في التعسور.
ػاًقرنا ةاؿ تعػال : (-َُ كىانىػًت اٍمرىأىًتػي عى قىاؿى رىبِّ أىنَّى يىكيػكفي ًلػي ميػ ـه كى

قىٍد بىمىٍغتي ًمفى اٍلًكبىًر ًعًتي ا ةاؿ الط رم في تعسور هذه ا وػض: "ووػكؿ، تعػال   (ِ((كى
ذكػػره ، كلػػوس خمػػؽ مػػا كعػػدتؾ  ف  ه ػػل لػػؾ مػػف الغػػّـ الػػذم ذكػػرت لػػؾ  مػػره 
ميؾ ، مع ك ر سيؾ ، كعوـ زكجتؾ ، فكذلؾ  خمؽ لػؾ الكلػد الػذم   ػرتؾ  ػل 

 . (ّ(ؾ ككهف عظامؾ كا تعاؿ ال وب في ر سؾ"مف زكجتؾ العاةر مع عتوٌ 
عسور كاك الةاؿ ، في ا وض ،  جعماا  تودور ، مع فود كرر الط رم، ت

 ، كمعياها. 
ّن ةػػكؿ زهوػػر  ػػف  كمذػػؿ هػػذا ةصػػؿ فػػي ال ػػعر، فوػػد  ػػرح ذعمػػب ، مػػذ

    ي سمم :
 رؾ ج  يّ  جكد مياا، كهي طو ض يعسنا         ما سكؼ ويجواا كتتك  

  وكلػػػل: (وروػػػد  ياػػػا كاذوػػػض  طوراياػػػا ، كهػػػي مػػػع ذلػػػؾ ، تتػػػرؾ،  م: تػػػدع  عػػػض
 .(ْ(طوراياا ، ج تخرج  ةص  ما عيدها"
 كةاؿ الزكزيي في  رح  وت لعيترة :

ا ك ةتؿ ةكماا        َََََََََََََََعموتاا عرإن

                                                 

 . َِِ/ٓتعسور الط رسي ( ُ(
 . ٖسكرة مروـ، ا وض ( ِ(
 . ِٓ-ُٓ/ُٔتعسور الط رم ( ّ(
 . ُّٕ رح دوكاف زهور، ص( ْ(
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تاا ، ك غعت  اا معاجاة... مع ةتمي ةكماا ،  م: مع ما و"ووكؿ: ع 
 . كةاؿ في  رح  وت لمو كرم :(ُ( وييا مف الوتاؿ"

 فا كي الوكـ دلانا كما وةوري ال كاّ           َََََََََََََ
"تةروػػر المعيػػ  : لمػػا خمػػٍت هػػذه المكاإػػع مياػػا ،  كوػػت جزعػػا لعراةاػػا ، مػػع 

( ك (. فػػالكاك فػػي (ك ةتيػػ(ِ(عممػػي  اٌيػػل ج طائػػؿ فػػي ال كػػاّ" ّي ك ؿي ( مػػا وةوػػري ال كػػا
 معي  مػع ، كتوػدورها ،  ٌج  ف الزكزيي جعماا (ّ(تعرب كاك ةاؿ عيد اليةكووف

 في  ذياّ ال رح، فيوض ا عراب  المعي  كالتعسور.
ّن  كمذؿ هذا تجػد عيػد  ػراح ال ػعر المةػدذوف ، فوػد  ػرح الوػازجي مػذ

 ةكؿ المتي ي  :
  ةوا ك وسري ما ةاسوتي ما ةتّ  كال وفي جارى عميك عم  إععي كما عدج   

ع  ف  ةػػٌؿ مػػا وواسػػول   وكلػػل : "وخ ػػر عػػف يعسػػل  ايػػل  ػػاؽ فػػي الةوػػاة مػػ
(  معيػ  . فود جعؿ كاك الةاؿ في (ك وسػر مػا ةاسػوتي (ْ(مف  دائد الاكل ةاتؿ"

  (مع( كتودورها.
الكصػػؿ،   كاك الحػػاؿ ككاك المصػػاحبة فػػي ميػػزاف الفصػػؿ كالكصػػؿ :

كةػػػد  دخػػػؿ  هػػػؿ  (.ٓ(هػػػك عطػػػؼ  عػػػض الجمػػػؿ عمػػػ   عػػػض، كالعصػػػؿ تركػػػل"
 (ٔ(المعايي كاك الةاؿ في هذا ال اب ، استيادنا  ل   ٌياا كاك عطؼ فػي ايصػؿ

                                                 

 . ٖٓالزكزيي،  رح المعموات الس ع، ص( ُ(
 . َِٗالزكزيي،  رح المعموات الس ع، ص( ِ(
، ك رح ا ف ّْ/ِك رح الرإي  ُِٗك كإ  المسالؾ، ص ُُّتساوؿ العكائد، ص( ّ(

 . ٔٓٔ/ُعووؿ 
 . ُِ/ُوؼ الوازجي العرؼ الطوب في  رح دوكاف   ي الطوب لياص( ْ(
  ِْٔ/ُا وإاح،  تةووؽ الخعاجي ( ٓ(
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كةد اجمعكا عم   ٌف العصؿ الذم وعيػي امتيػاع الػر ط  ػالكاك، وكػكف  (ُ(ايصؿ
في مكاإع ، مف  هماا ما وسمكيل (كماؿ اجتصاؿ( كهػك  ف تكػكف الجممتػاف 

اؿ  ويامػا كػاف تكػكف الذايوػض غور مةتػاجتوف  لػ   ف تر طػا  ػالكاك ل ػدة اجتصػ
 .(ِ( ميزلض التاكود مف ايكل   ك  دجن  ك  واينا مياا

كالةاؿ، كما هك معركؼ، صػعض لصػاة اا ، فاػي كاةعػض تمامػا إػمف 
 ػػػؿ ةػػػد  دخػػػؿ الجرجػػػايي مؤسػػػس عمػػػـ  (ّ(كمػػػاؿ اجتصػػػاؿ ، فال وػػػاف كالصػػػعض

ض  مذمػػض المعػػايي ك  ػػار ال ّغوػػوف العّةػػض  ػػوف الصػػعض كالمكصػػكؼ فػػي طموعػػ
كماؿ اجتصاؿ المكج ض لمعصؿ (ترؾ الكاك(  ؿ جعمت عيكاينا  ك مذاجن في هذا 

 ال اب.
ةػػاجت الػر ط  ػػالكاك،  (ٔ(كالزرك ػي (ٓ(كالعمػكم (ْ(فوػد  جمػؿ الجرجػػايي

ف اختمعت  عض ال يّ في ايسمكب.   الكاك، كةد تماذمت تعا ورهـ ، كاع
مػػض ةالاػػا فوػػاؿ الجرجػػايي: "اعمػػـ  ٌف الجمػػؿ عمػػ  ذّذػػض  إػػرب ، جم

مػػػع التػػػي ة ماػػػا ةػػػاؿ الصػػػعض مػػػع المكصػػػكؼ كالتاكوػػػد مػػػع المؤككػػػد، فػػػّ وكػػػكف 
العطؼ  وياما ال تض ، ل  ل العطؼ فواا لك عطعت  عطؼ ال يّ عم  يعسػل 

 كالعمكم كالزرك ي. (ٕ("كمذؿ هذا تماما ذكر السكاكي

                                                 

، كةا ػػوض الدسػػكةي ُِٔةا ػػوض السػػود ال ػػروؼ الجرجػػايي عمػػ  المطػػكؿ لمتعتػػازايي ص( ُ(
 . ُُٕ/ُعم  مختصر التعتازايي كمكاهب العتاح إمف كتاب  ركح التمخوص 

 . َُِ/ُ، ك رح عوكد الجماف لمعمرم ِّٓ/ُا وإاح،  تةووؽ خعاجي ( ِ(
 . َٖا عراب عف ةكاعد ا عراب، ص( ّ(
 . ُْٓكالت واف لمزممكايي، ص ِّْدجئؿ ا عجاز، ص( ْ(
 . ِٓ/ِالطراز ( ٓ(
 . َُٔ-َُٓ/ْال رهاف ( ٔ(
، غور مةوؽ، ص( ٕ( ، ص َُٓمعتاح العمـك  . ِْٗكتةووؽ  كـر
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كهػػػذا هػػػك  ػػػاف الةػػػاؿ مػػػع صػػػاة اا ، فامػػػا صػػػعض كمكصػػػكؼ ، فػػػّ 
كاك  وياما ، لعدـ جكاز عطؼ ال يّ عم  يعسل ، كةد مػٌر وجكز  ف يجعؿ ال

  ف اليةكووف تكصمكا  ل  هذه اليتوجض في كت اـ اليةكوض.
كتكمػػـ الجرجػػايي عمػػ  الةالػػض الذايوػػض، فوػػاؿ: "كجممػػض ةالاػػا مػػع التػػي 
ة ماا ةػاؿ اجسػـ وكػكف غوػر الػذم ة مػل ،  ٌج  ٌيػل و ػاركل فػي الةكػـ ، كوػدخؿ 

معاػػا العطػػؼ" كهػػذا هػػك  ػػاف المععػػكؿ معػػل الجممػػض ،  معػػل فػػي معيػػ ، فوكػػكف
مػػػذوف همػػػا لفإٌياػػػا غوػػػر مصػػػاة اا ، فاػػػي  خػػػّؼ الجممػػػض الةالوػػػض كصػػػاة اا ا

ف كايػػػت غوػػػر الػػػذم ة ماػػػا ،   ػػػيّ كاةػػػد، كمػػػا  ٌف المععػػػكؿ معػػػل الجممػػػض ، كاع
لوسػػت ميوطعػػض عيػػل ال تػػض ،  ػػؿ ت ػػاركل  معيػػ  المعوػػض ، لػػذا كػػاف ةواػػا الػػر ط 

كمػا  كإػ  الزرك ػي " ف وغػاور مػا ة ماػا لكػف  ويامػا يػكع ارت ػاط  الكاك، فاي 
 ]كعطؼ  ك معوض[ كهذه هي التي وتكسطاا العاطؼ".

كتكمـ الجرجايي عم  الةالض الذالذض، فواؿ: "كجممض لوس في  يّ مػف 
 الةالوف فّ عطؼ".

مػا فالةالض الذالذض ، هي ،كما ذكر العمكم،  ف تككف جممض "ةالاػا مػع     
عمػػ  اجيوطػػاع" ككمػػا  ػػوف ذلػػؾ الزرك ػػي: " ف وغػػاور مػػا ة ماػػا ، كلػػوس  ة ماػػا

 وياما يكع مػف ارت ػاط  كجػل "كعطػؼ  ك معوػض،  فػّ تكػكف ةويئػذ معطكفػض  ك 
 مععكجن معل، فّ ترت ط  الكاك.

كػػػؿ تعسػػػورات اليةػػػكووف لةػػػاجت ر ػػػط كاك الحػػػاؿ عنػػػد الجرجػػػاني : 
كمػا ت ػوف هػذا فػي العصػؿ ايكؿ ، الجممض  كاك الةاؿ ، كايت لعظوػض مةإػض، 

كةػػد ةػػاكؿ الجرجػػايي  ف وػػدخؿ المعيػػ  فػػي تعسػػورها ،  ٌج ايػػل ظػػٌؿ فومػػا و ػػدك 
كاةعنا في  سر ما ذهب  لول اليةكوكف، كسايوؿ لعظ ما ذكره فػي هػذا العصػؿ ؛ 
يٌيل جدور  الذكر كالتعووب عمول،  ذ ووكؿ: "اعمـ  ف كٌؿ جممػض كةعػت ةػاجن ، 

ك فذاؾ يجؿ  ٌيؾ عمدت  ل  الععؿ الكاةػع فػي صػدره فإػممتل ذـ امتيعت الكا
إػػت الػػكاك ت لػ  الععػػؿ ايكؿ فػػي  ذ ػات كاةػػد ، ككػػؿ جممػض جػػاّت ةػػاجن ذػـ اة
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ذاؾ ييػػؾ مسػػتايؼ  اػػا خ ػػرنا ، كغوػػر ةاصػػد  لػػ   ف تإػػماا  لػػ  الععػػؿ ايكؿ 
 في ا ذ ات ، تعسػور هػذا ،  ذا ةمػت : جػاّيي زوػد وسػرع ، كػاف  ميزلػض ةكلػؾ:
جػػاّيي زوػػد مسػػرعنا ، فػػي  ٌيػػؾ تذ ػػت مجوئنػػا ، كتصػػؿ  ةػػد المعيوػػوف  ػػا خر، 
كيجعػػػؿ الكػػػّـ خ ػػػرنا كاةػػػدنا ، كتروػػػد  ف توػػػكؿ: جػػػاّيي كػػػذلؾ ، كجػػػاّيي  اػػػذه 

 الاوئض....
ككػػذلؾ ةكلػػل : متػػ   رل الصػػ   ةػػد جةػػت مخاومػػل ، ييػػل فػػي معيػػ  

ػػػا ، كعمػػػ  هػػػذا الووػػػاس   ػػػدنا  ذا ةمػػػت جػػػاّيي متػػػ   رل الصػػػ    ادونػػػا جئةن ، كاع
كغّمل وسع   وف ودول ، كر وت زوػدنا كسػوعل عمػ  كتعػل ، كػاف المعيػ  ،  ٌيػؾ 
 د ت فاذ ت المجيّ، كالرؤوض ، ذـ استايعت خ ػرنا ، كا تػد ت  ذ اتنػا ذايونػا لسػعي 
الغّـ  وف ودول ، كلككف السوؼ عم  كتعل ، كلٌما كاف المعي  عمػ  اسػتئياؼ 

 ط الجممػض الذايوػض  ػايكل  ، فجػيّ  ػالكاك كمػا جػيّ ا ذ ات اةتوج  ل  مػا وػر 
 اػػا فػػي ةكلػػؾ ... العمػػـ ةسػػف، كالجاػػؿ ة ػػو  ، كتسػػموتاا لاػػا كاك الةػػاؿ ، ج 
وخرجاا عف  ف تككف مجتم ض لإـ جممض  ل  جممض ، كيظورهػا فػي هػذا، العػاّ 
في جكاب ال رط ، يةػك:  ف تػاتيي فايػت مكػـر ، فإٌياػا كاف لػـ تكػف عاطعػض ، 

ذلػػػؾ ج وخرجاػػػا ، مػػػف  ف تكػػػكف  ميزلػػػض العاطعػػػض ؛ يٌياػػػا جػػػاّت لتػػػر ط  فػػػإفٌ 
جممػػض لػػوس مػػف  ػػاياا  ف تػػر ط  يعسػػاا ، كيػػزكؿ الجممػػض فػػي يةػػك: جػػاّيي زوػػد 
وسػػػرع ،  ميزلػػػض الجػػػزاّ الػػػذم اسػػػتغي  عػػػف العػػػاّ ، جف مػػػف  ػػػايل  ف وػػػرت ط 

فػػي  ال ػػرط مػػف غوػػر را ػػط ، كهػػك ةكلػػؾ:  ف تعطيػػي   ػػكرؾ، ، كيػػزؿ الجممػػض 
جاّيي زود كهك راكب ،  ميزلض الجزاّ الذم لوس مف  ػايل  ف وػرت ط  يعسػل ، 
ػػػا سػػػكًوا  ، ةواسن كوةتػػػاج  لػػػ  العػػػاّ، كالجممػػػض فػػػي يةػػػك:  ف تػػػاتيي فايػػػت مكػػػـر

 .(ُ(كمكازيض صةوةض"

                                                 

، كيااوػػػض ُِْ-ُِّ، الت وػػػاف فػػػي عمػػػـ ال وػػػاف صُِٓ -ُِّعجػػػاز، صدجئػػػؿ ا ( ُ(
 . ُّٖ-ُّٕا وجاز، ص
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كمف الدارسوف المةدذوف مف  خذ  اػذا المػذهب ، كاعتمػد عموػل فػي تعسػور 
ـ صػػةض مػػا ذهػػب  لوػػل الجرجػػايي  وػػاف كارل عػػد (ُ(ةػػاجت الػػر ط  ػػكاك الةػػاؿ

 ذلؾ فوما واتي:
فسػػػػػر الجرجػػػػػايي عػػػػػدـ الػػػػػر ط  ػػػػػالكاك فػػػػػي الجممػػػػػض الةالوػػػػػض،  عمػػػػػض -ُ

استئيافاا، كةد ريٌد عموػل هػذا التعموػؿ  ةػؽ، لكػكف اجسػتئياؼ، وعيػي اجسػتوّؿ 
عما ة مػل فػي المعيػ  كا عػراب، فاػك ميػاةض لمكةػع الجممػض الةالوػض المرت طػض 

ي المعيػػ  كا عػػراب، لػػذلؾ تػػؤكؿ  معػػرد ميصػػكب  عامػػؿ صػػاة اا  مػػا ة ماػػا فػػ
كلػػـ تخػػرج عػػف هػػذا ةتػػ  التػػي فػػي تاكوماػػا تمةػػؿ، يةػػك: جػػاّ زوػػد كال ػػمس 

 (.ِطالعض، فاي  تودور: جاّ زود مصاة ا لطمكع ال مس(
 ذا فٌسػػر الجرجػػايي ارت ػػػاط الجممػػض  ػػالكاك، يةػػػك: جػػاّيي كغّمػػػل -ِ

عل عمػ  كتعػل ؛ يٌف الجممػض  فػادت اسػتئياؼ وسع   وف ودوػل، كر وػت زوػدنا كسػو
ـى وعسر عوف هاتوف الجممتوف  عيد عػدـ ر طامػا  ػالكاك ؟ يٌيامػا  خ ر ذاف ، فً 
مػػػػف الصػػػػو، التػػػػي وجػػػػكز فواػػػػا الكجاػػػػاف ، فموتإػػػػ  تعمومػػػػل  ف تعوػػػػد هاتػػػػاف 
الجممتاف في الةالض الذايوػض عكػس مػا  فادتػاه فػي الةالػض ايكلػ  ، ككػذلؾ ووػاؿ 

سل ، عيدما فسر عدـ ر ط الجممض  الكاك، يةك: متػ   رل الصػ   ةػد الكّـ يع
جةػػت مخاومػػل ،  اٌيػػل كػػاف لإػػماا مػػع عامماػػا فػػي  ذ ػػات كاةػػد، فػػاةكؿ: فػػ ـ 
ا مف الصو، التي وجكز فواا  ويعسلر الجممض يعساا عيد ر طاا  الكاك، يياا  وإن

ا ،  ياا ستعود في هذه الةال ض عكس مػا  فادتػل الكجااف ، فموتإ  تعمومل  وإن
 في الةالض ايكل .

ٌّتػػل ، ج ومكػػف ة كلػػل ؛ يٌف   ٌف  خػػذ تعسػػور الجرجػػايي هػػذا ، عمػػ  ع
طرفول متياةإاف ، ككاف ايىكل   ل  ف وسمؾ في التمذوؿ كالتع وػر مسػمكنا  دؽ 

                                                 

-ُٗٗ، كالةػاؿ فػي الجممػض العر وػض، صُُٕيظاـ الجممض العر وػض لسػياّ ال وػاتي، ص( ُ(
َِْ . 

 . ُّٓ-ُِٓ/ّمكاهب العتاح، إمف كتاب  ركح التمخوص ( ِ(
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ّن ،  ف وػػاتي  جممػػض ممػػا ومتيػػع فواػػا الػػر ط  ػػالكاك ،  ك كإػػ ، فكػػاف عموػػل مػػذ
كووا ماػػػػا  ػػػػالتي كجػػػػب فواػػػػا الػػػػر ط كالمصػػػػدرة  إػػػػمور كالمإػػػػارع المذ ػػػػت ، 

ميعصػؿ ، ذػػـ وػػذكر تعسػػوره المػػذككر ،  ك  ف وػػاتي  إةػػدل الصػػو، يعسػػاا التػػي 
 كردهػػا ، يةػػك: ر وػػت زوػػدنا كسػػوعل عمػػ  كتعػػل ، كوػػذكر  ٌيػػل  ذا  رديػػا مػػف جممػػض 
(كسوعل عم  كتعػل( إػماا  لػ  عامماػا ، كاٌيامػا خ ػر كاةػد ، لػـ يػات  ػالكاك، 

ذا   رديا مياا  ف تككف  ذ اتنا جدودنا ،  كاستئياؼ خ ر ذاف ، جئيا  الكاك. كاع
ٌج، فإٌيػل  ف  راد غوػر  هكذا وي غي  ف وككف التمذوؿ في هذا ال اب ، كاع

 ذلؾ ، كةصد ما  كة   ل تع وره ، فود   رت  ل   ٌيل  وف العساد لتياةإل.
المصػػػاة ض دكف اسػػػتعاف الجرجػػػايي لتعسػػػور الػػػر ط  ػػػالكاك  معػػػايي -ّ

معػػػايي الةػػػاؿ ، فوػػػد  ػػػ ل المرت طػػػض  ػػػالكاك  جممػػػض ال ػػػرط ، كذكػػػر  ٌيػػػل جػػػيّ 
 ػػػػالكاك هيػػػػا "يياػػػػا جػػػػاّت لتػػػػر ط جممػػػػض لػػػػوس مػػػػف  ػػػػاياا  ف تػػػػرت ط  يعسػػػػاا" 
كالمعركؼ  ف المععكؿ معل ، ج ورت ط  ما ة مل  يعسل ،  ػؿ ج  ػٌد مػف الػكاك ، 

 ف الةاؿ ترت ط  صاة اا  ذاتاا.كج وؤت   اا عيدما تككف الجممض ةالوض ، ج
كهػػػػػػك عيػػػػػػدما ووػػػػػػكؿ:  ف الػػػػػػر ط كػػػػػػاف ؛ يٌف الجممػػػػػػض  فػػػػػػادت معيػػػػػػ  
ػػا هػػك  ػػاف المععػػكؿ  اجسػػتئياؼ ك فػػادت عػػدـ إػػماا  لػػ  مػػا ة ماػػا ، فاػػذا  وإن
معػػل الجممػػض ، التػػي تكػػكف غوػػر مصػػاة اا ، فاػػي  اػػذه الةالػػض ، اسػػتومت عػػف 

اػا  فػادت اسػتئياؼ خ ػر ذػاف ، ذػـ الجممض التي ة ماا ، كصػ   ف ووػاؿ عياػا  يٌ 
تاوات يف ترت ط  ما ة ماا ارت ػاط المعوػض ، كلػوس هػذا  ػاف الةػاؿ، الجممػض ، 
التػي تعػد صػعض لصػاة اا ، فاػي  اػذه الةالػض صػارت إػمف الجممػض ايكلػ  ، 
 ك جزّنا مياا ،  ؿ صارت معاا جممض كاةػدة ، فػّ وصػ  ، كهػذا  ػاياا ،  ف 

 ياؼ خ ر ذاف.تكصؼ  اٌياا  فادت استئ
كو ػػدك  ٌف الجرجػػايي  راد  ف ووػػكؿ:  ٌف الجممػػض ارت طػػت  ػػالكاك ؛ يٌياػػا 
ٌف الجممػػض   فػادت معيػ  المعوػض ،  ك يٌياػا  روػد مياػا  ف تكػكف مععػكجن معػل ، كاع
لـ ترت ط  الكاك ؛ يٌيل  رود مياا  ف تككف ةاجن ،  ٌج  ٌيل لـ وستطع  ف وصػرح 



158 

 

يٌيل است عده ا تداّ مف تعسوره،  وػد  يػل لػـ وسػتطع  اسـ المععكؿ معل الجممض، 
 ف وتخم  عيػل ، فا ػار  لػ  معايوػل دكف  ف و ػور  لػ  اسػمل فكػاف مػف جػراّ 

 ذلؾ  ف وغمض كّمل كوإطرب.
ـى ر ط الجرجايي  وف الجممض الةالوػض كالجممػض ال ػرطوض فػي الةكػـ -ْ ًل

 وياػا ك ػوف الجممػض  ،  ذ ات كصؿ ايكل  ، كلوس  وياما مياسػ ض ، كلػـ وػر ط
الخ روض كالكصعوض  ذ ات فصماا ؟  لـ وتعؽ اليةكوػكف عمػ   ٌف الةػاؿ كالخ ػر 
ـى ياخػػذ  مكازيػػض لػػـ ووػػؿ  اػػا اليةكوػػكف ليذ ػػت مػػف  كالصػػعض مػػف يسػػب كاةػػد ؟ فًمػػ
خّلاا كاك الةاؿ ، كج ياخذ  المكازيض التي  جمػع عمواػا اليةكوػكف ليصػؿ مػف 

 ؟.خّلاا  ل   طّف هذه الكاك
 ٌمػا ت ػ وال الػر ط  ػالكاك كعدمػل  العػاّ فػي جممػض ال ػرط ، فإٌيػػل ج -ٓ

 وصٌ  لما واتي:
 ٌف العػػػاّ غوػػػر الػػػكاك ، فمعيػػػ  العػػػاّ ك ةكاماػػػا كاسػػػتعماجتاا غوػػػر -ا

 معي  الكاك ك ةكاماا كاستعماجتاا.
 ٌف الػر ط  العػاّ صػٌ  فػي جممػض ال ػرط  ؛ يٌف جػكاب ال ػرط هػػك -ب

مػػػػا وؤلعػػػػاف جممتػػػػوف ، فصػػػػٌ   ف تجمػػػػع  ويامػػػػا العػػػػاّ، غوػػػػر فعػػػػؿ ال ػػػػرط ، فا
كومةظ معياها ايصػمي ، الػذم هػك العطػؼ ، فجػاز  ف يعطػؼ جػكاب ال ػرط 
عم  فعؿ ال رط ، يٌياما  وئاف ، كايمر مختمؼ فػي الجممػض الةالوػض ، فإٌياػا 
كصػػاة اا  ػػيّ كاةػػد.  ك جممػػض كاةػػدة ،  ذ هػػي صػػعض لػػل فػػّ وياسػػ اا الػػكاك  

عياها ايصمي (العطؼ( يٌيل سػوككف مػف  ػاب عطػؼ ال ػيّ عمػ  ال تض ، كم
 يعسل ، كهك ممتيع  اعتراؼ الجرجايي.

 ٌف ر ػط جػكاب ال ػػرط  العػاّ ، ةػػد ياسػب موػػاـ الجممػض ال ػػرطوض ، -ت
فالعػػاّ ، كاف  فػػادت الػػر ط ، ج ومكػػف  ف تتجػػرد مػػف معيػػ  العطػػؼ الػػذم هػػك 

مػػع الترتوػػب ، كهػػذا مػػا جّـ  معياهػػا ايصػػمي ، كالمعػػركؼ  ٌياػػا تعوػػد العطػػؼ
معيػػػ  ال ػػػرط، فوػػػد  روػػػد  ف وكػػػكف الجػػػكاب يتوجػػػض ، تػػػاتي  عػػػد  توػػػاف ال ػػػرط، 



159 

 

فجيّ  العػاّ،  فػادة هػذا المعيػ  ، كمػا  ٌف ال ػرط وعيػي  ٌف هيػاؾ مّزمػض  ك 
تعاة نػػا كتّصػػونا ، فمتػػ  مػػا وةصػػؿ الععػػؿ ، وةصػػؿ  عػػده م ا ػػرة الجػػكاب ، 

ٌياػػا ج تعوػػد العطػػؼ ةسػػب كػػالكاك  ػػؿ تعوػػد كػػذلؾ فياسػػب  ف تػػرت ط  العػػاّ ؛ ي
الترتوب مػع عػدـ التراخػي ، كهػذا هػك يعػس تعسػور فػاّ السػ  وض ، فػإٌف المعمػكؿ 
ذ اتػػل متكةػػؼ عمػػ   ذ اتاػػا ، فكايػػت هػػذه العّةػػض  مذا ػػض  وكػػكف  عػػد العمػػض ، كاع
ػا ، فاػي لمعايواػا  التعاةب الم ا ر ، فياسػب العػاّ  ف تػؤدم هػذا الغػرض  وإن

 صمةت  ف تككف را طض لجكاب ال رط.هذه 
 ٌمػػػػا الػػػػكاك ، فأٌياػػػػا ج تعوػػػػد الترتوػػػػب ، كج الم ا ػػػػرة فوػػػػل ،  ػػػػؿ تعوػػػػد 
العطػػؼ المجػػرد مػػف دكيامػػا لػػـ تصػػم   ف تكػػكف فػػي الموػػاـ الػػذم صػػمةت فوػػل 

 العاّ.
فموػػد ر طػػت جممػػض ال ػػرط  العػػاّ ؛ يٌف هػػذا الةػػرؼ  فػػاد مػػا ذكريػػاه ، 

كعمػػض ةكومػػض فػػي مجوئػػل  ػػوف ال ػػرط كجكا ػػل ، فكايػػت هيػػاؾ عّةػػض معيكوػػض ، 
لكف لوس ذمض  يّ مف مذؿ هذه العّةض  وف الكاك كةإوض مجوئاا  وف الةػاؿ 

 كصاة اا ،  ؿ لوس هياؾ  ٌج التيافر.
كةوف  عػدت كتا ػض هػذه الرسػالض ، كجػدت  سػاطوف اليةػك المةػدذوف ، 

الوػػػػدام  ، ووعػػػػكف فػػػػي الماخػػػػذ الك وػػػػر يعسػػػػل الػػػػذم كةػػػػع فوػػػػل  سػػػػاطوف اليةػػػػك 
ػػا عمػػ  الوػػكؿ  ػػكاك الةػػاؿ ، مػػع  يكاػػـ ةػػوف وعسػػركف  فالمةػػدذكف وصػػركف  وإن
عمػػػض ر ػػػط الجممػػػض الةالوػػػض  ػػػالكاك ، وسػػػتعويكف  إدخػػػاؿ معيػػػ  المعوػػػض فػػػي هػػػذا 
ّن ، مػع  يكػل ووػكؿ  ػكاك الةػاؿ ، ووػكؿ  التعسور ، فالدكتكر فاإؿ السامرائي مػذ

لمرت طػػض ، مػػػا يصػػل : ((كتوػػػكؿ : فػػي التعروػػػؽ  ػػوف المرت طػػػض  ػػالكاك ، كغوػػػر ا
لمػػػاذا جئتىيػػػا هار نػػػا ؟ كلمػػػاذا جئتيػػػا ك يػػػت هػػػارب ؟ فػػػايكل  سػػػؤاؿ عػػػف سػػػ ب 
مجوئػػػػل هار نػػػػا ،  م : سػػػػؤاؿ عػػػػف سػػػػ ب الاػػػػرب ، كالذايوػػػػض سػػػػؤاؿ عػػػػف سػػػػ ب 
المجػػػػيّ مػػػػع  يكػػػػل هػػػػارب ،  م : لمػػػػاذا جئػػػػتى كهػػػػذه ةالػػػػؾ ؟ كتوػػػػكؿ : كوػػػػؼ 

لػؾ مػاؿ ؟ فػايكل  سػؤاؿ عػف  كصمتى لوس لؾ ماؿ ؟ ، ككوؼ كصمتى كلػوس
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فوػػداف المػػاؿ ، كالذايوػػض سػػؤاؿ لػػل ،  يكػػل كوػػؼ كصػػؿ كهػػذه ةالػػل ؟  م : كوػػؼ 
 .(ُ(كصؿ مع  يكل لوس لل ماؿ ؟((

 فتامؿ كوؼ فسر الكاك  معي  المعوض ، كجعماا  تودور (مع( 
 ف  ٌم تعسػػور كػػاف ، وصػػدر مػػف  ٌم يةػػكم ك وػػر كػػاف ، ج ومكػػف  ف 

 الكاك كعدمل ، فػي الجممػض الةالوػض ، كمػا  ٌيػل ج وخػرج مػف وةٌؿ م كمض الر ط 
دائرة التعسور ال كمي ،  ذا كاف مستيدنا  ل   ٌف كاك الةػاؿ هػي كاك الةػاؿ ةوًػا 

ف ةٌؿ هذه الوإوض ، ج وككف  ٌج  إعراب كاك الةاؿ كاك المعوض.  كاع
كاليةكوػػكف كمػػف تعػػرض لتعسػػور ةػػاجت الػػر ط  ػػكاك الةػػاؿ ، صػػركةكا 

عا  اٌف هذه الوإوض  ووت م كمض  دكف ةؿ مويع  ك متعؽ عموػل ، فاػا هػك جمو
ذا الجرجػػػايي ، عمػػػ  كسػػػع عممػػػل الػػػذم  عجػػػب الدارسػػػكف  ػػػل ك كتا ػػػل دجئػػػؿ 
ا عجاز، كعٌد ما ةالػل عػف ةػاجت ر ػط الجممػض الةالوػض  ػالكاك  ٌيػل  دؽ دراسػض 

دلـ هػذه الدراسػض فإٌيل ة ؿ  ف ووػ (ِ(ةدمت في هذا ال اب، كاعتمدت عم  المعي 
وػػػز مػػػا ووتإػػػي الػػػكاك ممػػػا ج ووتإػػػول والتػػػي فصػػػميا ذكرهػػػا ووػػػٌر  ػػػاٌف "فػػػي تم

:  ف الػػر ط  ػػالكاك كعدمػػل ، ج  ػػٌد  ف وكػػكف لعمػػض ، (ّ(صػػعك ض" ّن ، ك إػػاؼ ةػػائ
 ٌج  ٌيل ذكر  ٌف "في الكةكؼ عمػ  العمػض فػي ذلػؾ   ػكاؿ كغمػكض ؛ ذلػؾ يٌف 

 .(ْ(ي فواا تعرؼ غور معركفض"الطروؽ  لول غور مسمكؾ، كالجاض الت
لكػػف لػػك ذهػػب الجرجػػايي، كمػػف سػػ ول ، كلةوػػل ،  لػػ   ٌف الػػكاك وجػػب 
ذكرها في الجممض عيدما وتعوف فواا معي  المعوض ، كوجب ةذفاا عيدما وتعوف 
فواػػا معيػػ  الةػػاؿ. كوجػػكز ايمػػراف عيػػد جػػكاز المعيوػػوف ، لكصػػمكا  لػػ   دراؾ 

الوإوض  العمض  كؿ وسر، كلما صعب عمواـ تعسورها ، كلما كاف هياؾ في هذه
                                                 

 . ُِٔ/ِمعايي اليةك ( ُ(
 هػ.َُْٖ، كالجّز ايكؿ، جمادل ا خرة: ُٖٓ-ُّٓصمجمض الإاد، ( ِ(
 . َِِدجئؿ ا عجاز، ص( ّ(
 . ُِِالمصدر يعسل، ص( ْ(
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 م   ػػػكاؿ،  ك غمػػػكض كػػػاف، كلصػػػار ةويئػػػذ الطروػػػؽ  لواػػػا مع ػػػدنا مسػػػمككنا ، 
 كلوس كعرنا غور مسمكؾ.

الةػػػاؿ كالمعوػػػض  الػػػكاك وػػػي الميػػػزاف الفصػػػؿ بػػػيف الحػػػاؿ كالمعيػػػة :
متوار اف في المعي ، كةد تاكد ت ا ل هذوف المعيووف كالت اساما عيػد اليةػكووف 

ممػل ، كةػد  كإػةت  ٌف هػذا اجلت ػاس و ػتد ، لككف كؿ مياما موترينػا  ػزمف عا
ةػػوف وكػػكف المععػػكؿ معػػل جممػػض عائػػدة  لػػ  مصػػاة اا. يةػػك:  ة ػػؿ زوػػد كهػػك 
و تسػػـ ، كةػػد كػػاف هػػذا فػػي الةوووػػض  ةػػد ايسػػ اب التػػي  كهمػػت اليةػػكووف فػػي 

  عراب الجممض ةالوض كهي مععكؿ معل.
ؽ  ػوف لكف هياؾ عّمض كاف عم  اليةكووف  ف وتخػذكها كسػومض لمتعروػ

الةاؿ، كالمعوػض ، كهػي الػكاك ،  ككػاف وي غػي لاػـ  ف ج ومتعتػكا مػف دكياػا  لػ  
 وػػض م ػػا اات  ويامػػا ، كاف وعتمػػدكا عمػػ  الػػكاك ةسػػب عّمػػض كاإػػةض، تموػػز 

فكػػؿ مػػا اةتػػرف فػػي هػػذا ال ػػاب ،  ػػالكاك معػػردنا دائمػػا المععػػكؿ معػػل مػػف الةػػاؿ ، 
كما لـ ووترف  ػالكاك، معػردنا  ج  ؾ في ذلؾ ،كاف  ـ جممض ، فاك مععكؿ معل 

 كاف  ـ جممض ، فاك ةاؿ ج  ؾ في ذلؾ.
مػػٌر  يػػا فػػي العصػػؿ ايكؿ  ٌف اليةػػكووف صػػرةكا تصػػري  النحػػكييف : 

 ػػػػاٌف الجممػػػػض اجسػػػػموض يةػػػػك: لووتػػػػؾ كالجػػػػوش مصػػػػطؼ ، التػػػػي ج تعػػػػكد  لػػػػ  
صاة اا  الإمور، كما  كذػر  مذالاػا فػي فصػو  الكػّـ ، ج ت ػوف هوئػض فاعػؿ 

  مععكؿ ، ك اٌياا تخرج عف تعروؼ الةاؿ.كج
كاليةكوكف لـ وكتعكا  اذا الةد مف التصرو  ، ف عد  ف يعكا هياؾ عف 
الجممض المذككرة كيةكها دخكلاا إمف الةاؿ ، فود صرةكا هيا  دخكلاا 
إمف المعوض، فود ذكركا  ف الكاك في يةك: ج تاكؿ السمؾ كت رب الم ف، 

كيةك: جاّ زود كال مس  َََخمؽ كتاتي مذمل كةكؿ ال اعر: ج تيل عف 
طالعض ، ةد  فادت معي  المعوض ، ك فاد ما  عدها هذا المعي  ،  ٌج  ٌيل ج 



162 

 

ويعرىب عيدهـ مععكجن معل  ؿ ةاجن ج ل يّ  ٌج يٌيل اسمنا معردنا كهذا ما 
 .(ُ( ووكلكيل صراةض

ارة في فاـ وؤكدكف هذا المعي  ، كةد كجدت ا ف ه اـ  صرةاـ ع 
هذا ال اب، فاسمع لعظ ما ووكلل عف ايمذمض المذككرة: " ٌيل لوس مععكجن معل ، 
ف كاف  عد كاك  معي  ، مع ،  م: ج تيل عف خمؽ مع  توايؾ مذمل ، يٌيل  كاع

كةكلل: "خرج  ذكر اجسـ الععؿ (كت رب الم ف( الميصكب  عد  (ِ(لوس  اسـ"
لم ف ، فإٌيل عم  معي  الجمع ،  م: الكاك في ةكلؾ: ج تاكؿ السمؾ كت رب ا

ج تععؿ هذا مع فعمؾ هذا، كج وسم  مععكجن معل ، لككيل لوس اسمنا ، 
ف كاف المعي   كالجممض الةالوض ، يةك: جاّ زود كال مس طالعض ، فإٌيل ، كاع
عم  ةكلؾ: جاّ زود مع طمكع ال مس ،  ٌج  ٌف ذلؾ لوس  اسـ ، كلكيل 

 .(ّ(جممض"
عٌ ركا عف تاكود هذا المعي  في المذػاؿ ايخوػر كمػا  كيةكوكف  خركف

ف كايػت الػكاك لممعوػض"  (ْ(ة مل ،  مذؿ ةكلاـ: "... فػّ وسػمواف مععػكجن معػل ، كاع
 .(ٓ(كةكلاـ: "كاف كايت الكاك لممعوض ، لكيل لوس  اسـ"

فػػاليةكوكف صػػرةكا  معوػػض الػػكاك عمػػ  الػػرغـ مػػف  عرا اػػا كاك الةػػاؿ ، 
مػػف  ةػػٌر  اػػذه المسػػالض ، كاٌياػػا مػػف المسػػائؿ المعركفػػض  ةتػػ   ٌف مػػف المةػػدذوف

                                                 

، ك تةووػػػػؽ ع ػػػػد المتعػػػػاؿ، ّٓ/ِ، ك كإػػػػ  المسػػػػالؾ ِّٕالػػػػذهب، ص ر ػػػػرح  ػػػػذك ( ُ(
، كةا ػػػػػػػوض وػػػػػػػس ّٓٗ/ِ، ك ػػػػػػػرح اج ػػػػػػػمكيي ّّْ/ُ، ك ػػػػػػػرح التصػػػػػػػرو  ُُّص

، ٖٖ/ِح العاكاي عم  ةطػر اليػدل كعم   ر  ّّْ/ُالةمصي عم   رح التصرو  
 . ِْ/ِ، كالككاكب الدروض ََِ/ُكةا وض الخإرم  ُّٓ/ِكةا وض الص اف 

 . َِْ-ِّٗ رح  ذكر الذهب، ص( ِ(
 . ُِّ رح ةطر اليدل، ص( ّ(
 . ََِ/ُةا وض الخإرم ( ْ(
 . ِْ/ِالككاكب الدروض ( ٓ(
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كالمتعػػؽ عمواػػا ، فػػذكر  ٌف الػػكاك فػػي مذػػؿ مػػا توػػدـ مػػف الجمػػؿ ، كيةػػك:  ة ػػؿ 
الوطػػػار كاليػػػاس ويتظػػػركف "تسػػػم  كاك الةػػػاؿ ، كهػػػي مػػػف جاػػػض المعيػػػ  تعوػػػد 

ج  المعوض ، يٌياا تعود المواريض فػي الغالػب ، كالمواريػض يػكع مػف المعوػض ، لكٌياػا
 .(ُ(تسم  اصطّةا كاك المعوض"

 ٌف  عراب مذؿ هذه الجمػؿ السػا وض ةػاجن مػف جاػض ، كاجعتػراؼ  اٌياػا 
تعود المعوض مف جاض  خرل ةإوتاف متياةإتاف ، ما كػاف وي غػي التسػموـ لامػا 
،  ٌج  ٌف اليةػػػكووف ، كمػػػا و ػػػدك، لػػػـ وتمكيػػػكا مػػػف التغمػػػب عموامػػػا كمعالجتامػػػا 

ـ لػػـ ووػػدركا عمػػ   عػػراب الجمػػؿ المرت طػػض  ػػالكاك مععػػكجن  إلغػػاّ  ةػػداهما ، فاػػ
معػػل ؛ يٌف هػػذا وػػؤدم  لػػ   لغػػاّ كاك الةػػاؿ التػػي  جمعػػكا عمػػ   ذ اتاػػا ، كلػػـ 
ووػػػدركا عمػػػ  عػػػدـ اجعتػػػراؼ  إفادتاػػػا معيػػػ  المعوػػػض ؛ يٌف مػػػا وعرإػػػل الكاةػػػع 

ركا كػؿ  ةسػاس ، فاختػا ـكالمغض كالمعي  ، ج ومكف تجاهؿ سمطايل ل ػركزه  مػا
 ف وعالجكهمػػا  التيػػاةض يعسػػل ، فتجػػد اليةػػكم وػػذكر المػػذهب المتعػػؽ عموػػل ، 
كوػػػذكر الةوووػػػػض الوائمػػػػض إػػػػدها فػػػػي المكإػػػػع يعسػػػػل دكف  ف و ػػػػور  لػػػػ  هػػػػذا 

 التياةض.
كالةجض التي ذكرها اليةكوكف في ميع  عراب ما  عد الكاك مععكجن معل 

كهػي:  ٌيػل لػوس ، في يةػك: جػاّ زوػد كال ػمس طالعػض ، ةجػض لعظوػض مةإػض، 
اسمنا ، كلـ وذكركا غور ذلؾ ، فاـ ج وممككف  ٌم دلوؿ معيكم عم  هذا الميع 

 سكل هذا الدلوؿ ال كمي المختمؽ.
مػػف المعػػركؼ عيػػد اليةػػكووف  ٌف الغاوػػض ايساسػػوض المعنػػى كاإلعػػراب : 

مف ا عراب، هك التعسور الدةوؽ كايموف لمجممض ، فػّ ومكػف  ف يعاػـ معياهػا 
، فػػي  عػػراب  ك ػػرةاا ّن  ٌج  عػػد  ف يعػػرؼ  عرا اػػا ، فوػػد اختمػػؼ المعر ػػكف مػػذ

ـٍ ةكلل تعال : ( بِّكي ٍعًذرىةن ًإلىى رى  وف الرفع كاليصب ، "فمف يص ل فعم   (ِ((قىاليكٍا مى
                                                 

 (. ُ، كالاامش رةـ (ِِْ/ِاليةك الكافي ( ُ(
 . ُْٔعراؼ، مف ا وض سكرة اي( ِ(
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المصػػدر ، كمػػف رفعػػل فعمػػ  خ ػػر اج تػػداّ ، كاختػػار سػػو كول الرفػػع ، يٌياػػـ لػػـ 
عموػػل ، كلكػػف ةوػػؿ لاػػـ: لػػـ تعظػػكف؟  وروػػدكا  ف وعتػػذركا مػػف  مػػر لػػزماـ المػػكـ

 .(ُ(ةالكا:  مر عظتيا معذرة"
فػػا عراب ويعػػوكف اسػػتيادنا  لػػ  المعيػػ  ، ةتػػ   ٌيػػل  ذا  وػػي المعيػػ  مػػع 
تغوور الةركض ، فإٌف اليةكووف راعكا ايمر ايكؿ ، كلـ ومتعتكا ال تػض  لػ  ايمػر 

، كالمرفػػػػك  ّن الميصػػػػكب مععػػػػكجن ع فػػػػاعّن فػػػػي ةػػػػكؿ الذػػػػايي ، فاػػػػـ لػػػػـ وعر ػػػػكا مػػػػذ
ف رفػع كتوػػدـ ، كلػ س ةمػػوص  المسػمارى  العػرب: خػرؽ الذػػكبي  ؛ يٌف الذػػكب ، كاع

ف  ، ييػػػػل ج وعيػػػػي معيػػػػ  العاعموػػػػض ، كالمسػػػػمار، كاع العاعػػػػؿ ، ج وعػػػػرب فػػػػاعّن
يصػػب كتػػاٌخر، كارتػػدل رداّ المععكلوػػض ، ج وعػػرب مععػػكجن  ػػل ؛ يٌيػػل ج وعيػػي 

 .(ِ(هذا المعي 
المعوض كاك الةاؿ ، كالجممض  عػدها ةالوػض ، كهػي فػي فةوف يعرب كاك 

ـك  الةوووػض مععػػكؿ معػل ، فوػػد جعميػػا ا عػراب فػػي كاد كالمعيػػ  فػي كاد ، كمػػف ذىػػ
ػػا فػػي تعسػػور الجممػػض كفػػي  دراؾ فةكاهػػا ؛ يٌيػػل  يػػي عمػػ   سػػاس  سػػيخطح ةتمن

 خاطح.
 فا عراب وجب  ف وككف مستي طنا مف المعي  كمطا ونػا لػل ، الماػـ  جٌ 
في ةاجت خاصض، يةػك: كػؿ رجػؿ كإػوعتل ، فػا ف جيػي وػذكر  ٌف الػكاك فػي 
هذا المذاؿ كاك المعوض ،  ٌج  ف تودور ا عراب : كؿ رجؿ كإوعتل موترياف لـ 

 .(ّ(وكف مكافونا لاذا المعي 
فاذه الةاجت  اذة ، كهي في الكةت يعسل تعٌد مػف المآخػذ التػي كةػع 

كا طرووا وؤكلػكف  ػل مذػؿ هػذه ايمذمػض ، غوػر  ف فواا اليةكوكف ؛ يٌياـ لـ وجد
وجعمػػكا توػػدور ا عػػراب مخالعنػػا لممعيػػ  ،  ػػؿ ةتػػ  فػػي هػػذه الةالػػض كػػاف وي غػػي 

                                                 

 . َّْ/ُم كؿ  عراب الور ف ( ُ(
 . ّٓٓ/ُ رح ا ف عووؿ ( ِ(
 . ِّٖ/ُالخصائص ( ّ(
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ف رفػػػػع اجسػػػػـ  عػػػػدها ،  ٌج  ٌف اليةػػػػاة  عر ػػػػكا   ف تعػػػػرب الػػػػكاك كاك معوػػػػض ، كاع
(إوعتل(  معطكفنا كلـ وعر كه مععكجن معل ؛ يٌف المععكؿ معل عيدهـ ج وككف 
 ٌج ميصػػك نا ، ككػػاف وي غػػي  عػػراب (إػػوعتل( مععػػكجن معػػل ذػػـ وتخػػذكا مػػف هػػذه 

ػا ،  كالمعػركؼ  ف الجممض كيةكها  دٌلض عمػ  جػكاز مجػيّ المععػكؿ معػل مرفكعن
ػػا  لػػ   ف وجعمػػكا  عػػرا اـ مكافونػػا لممعيػػ ، مسػػتيدنا  لوػػل ،  اليةػػكووف وسػػعكف دائمن

المعوض ، مع  ٌيل سوةٌؿ ليا   ؿ هذا ما وجب  ف وككف ؛ فإعراب كاك الةاؿ كاك
ا  كاجت كٌماا ، سوككف في الكةت يعسل مطا ونا لمعي  الجممض كالمراد،  ذ ج 
وصػػ  ةطػػع الصػػمض  ػػوف المعيػػ  كا عػػراب ، كةػػد ةػػاؿ ا ػػف جيػػ : "فػػإف  مكيػػؾ 
ف كػػاف  توػدور ا عػراب عمػ  سػمت تعسػور المعيػ  ، فاػك مػاج غاوػض كراّه ، كاع

ت تعسػػور المعيػػ  عمػػ  مػػا هػػػك مػػػتعسػػور المعيػػ  ، تو توػػدور ا عػػراب مخالعنػػا ل
 .(ُ(عمول ، كصةةت طروؽ تودور ا عراب"

 ذا كايػػت كاك الةػػاؿ، هػػي  معيػػ ، مػػع ، كتوػػدورها. ، فاػػذا وعيػػػ   ٌف 
ٌيمػا  مػر  خػر صػرةكا  الذم ميعاـ مف  عرا اا كاك المعوػض ، لػـ وكػف المعيػ  كاع

  ل ، هك ميعاـ كةكع المععكؿ معل جممض.
 الفصؿ الثالث : المفعكؿ معه بيف المفرد كالجممة 

مػف المعوػد  ف يعمػـ مػف هػك صدر األفاضػؿ كالمفعػكؿ معػه الجممػة : 
 ػػػػػوف   فصػػػػػدر ايفاإػػػػػؿ ، لسػػػػػ  وف: ايكؿ ،  ٌيػػػػػل صػػػػػاةب ر ل تعػػػػػرد  ػػػػػل مػػػػػ

ع فػي هػذا الكتػاب. كالذػايي ، ك اليةكووف جموعنا ، كهك ر ئ ومٌس جكهر المكإ
مل كلو ػػل، ك ػػاع هػػذا اجلت ػػاس دكف  ف ويت ػػل عموػػل  ٌيػػل ةصػػؿ الت ػػاس  ػػوف اسػػ

  ةد في  غمب الظف.

                                                 

 . ِْٖ/ُالخصائص (  ُ(
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ةوف عرض ا ف ه اـ ا  كاؿ في يةك: جػاّ زوػد كال ػمس طالعػض ، 
لككياػػػػا ج ت ػػػػوف هوئػػػػض فاعػػػػؿ كج مععػػػػكؿ ةػػػػاؿ: "كةػػػػاؿ صػػػػدر ايفاإػػػػؿ تمموػػػػذ 

 .(ُ(الزمخ رم:  يما الجممض مععكؿ معل ، كاذ ت مجيّ المععكؿ معل جممض"
طػرؽ يةكوػكف مػف  عػده  لػ  صػدر ايفاإػؿ ، كيسػ كا  لوػل ر وػل كةػد ت

المػػػذككر، معتمػػػدوف فػػػي ذلػػػؾ عمػػػ  ا ػػػف ه ػػػاـ فومػػػا و ػػػدك ، مػػػف هػػػؤجّ، خالػػػد 
، كةػد اكتعػكا جموعنػا  ػذكر الموػب ،  ٌج (ْ(كمةمد ايمور (ّ(كالسوكطي (ِ(الزهرم

السػود  ػف  ف خالد ايزهرم ذكره في مسالض  خرل موترينا  اسـ "ياصر  ػف ع ػد 
 .(ٓ(عمي المطرزم الخكارزمي"

كلكييي ةوف رجعت  ل  كتب التراجـ الودومػض كالةدوذػض، التػي ترجمػت 
ي ػاه الػركاة لموعطػي  (ٔ(هػ(ِٔٔلممطرزم، كمعجـ ايد اّ لواةكت الةمكم (ت كاع

كفػػكات الكفوػػات  (ٖ(هػػػ(ُٖٔككفوػػات ايعوػػاف ج ػػف خمكػػاف (ت (ٕ(هػػػ(ْٔٔ(ت
، كمعجػػػػػـ الكيػػػػػ  (ُُ(كايعػػػػػّـ (َُ(الظيػػػػػكفكك ػػػػػؼ  (ٗ(هػػػػػػ(ْٕٔلمكت ػػػػػي (ت 

                                                 

 . ْٔٔ/ِ( المغيي ُ(
 . ّّْ/ُ(  رح التصرو  ِ(
 . َِْ/ّ( همع الاكامع ّ(
 . َٔ( ةا وض مةمد ايمور عم   رح  ذكر الذهب، صْ(
 . ِِّ/ِ(  رح التصرو  ٓ(
 . ُِِ/ُٗواةكت الةمكم، معجـ ايد اّ ( ٔ(
 . َّْ-ّّٗ/ّاه الركاة عم   ي اه اليةاة ي الوعطي،  ( ٕ(
 ُّٕ-ّٗٔ/ٓا ػػػػف خمكػػػػاف، كفوػػػػػات ايعوػػػػاف ك ي ػػػػاّ   يػػػػػاّ الزمػػػػاف  تةووػػػػؽ  ةسػػػػػاف ( ٖ(

 . ٕ-ٔ/ٓك تةووؽ مةمد مةي الدوف ع د الةمود 
 . ُّٖ-ُِٖ/ْمةمد  ف  اكر الكت ي، فكات الكفوات ( ٗ(
 . َُٖٕ/ِك ؼ الظيكف، لمةاج خموعض ( َُ(
 . ُُّ/ٖايعّـ لمزركمي (ط عض ذالذض( ( ُُ(
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ككػػػػذلؾ  عػػػػض مصػػػػيعاتل ، كالمصػػػػ اح فػػػػي عمػػػػـ اليةػػػػك تةووػػػػؽ  (ُ(كايلوػػػػاب
الػػدكتكر ع ػػد الةموػػد السػػود طمػػب ، كالمغػػرب فػػي ترتوػػب المعػػرب، كا وإػػاح 

لـ  جد في هذه المراجع كٌماػا مػف ذكػره  صػدر ايفاإػؿ  (ِ(في  رح الموامات
كةػػوف يسػب السػػوكطي  (ّ(رائي ذكػره  اػػذا الموػب،  ٌج  ف الػدكتكر فاإػؿ السػػام

 لػػ  صػػدر ايفاإػػؿ ر وػػل فػػي  ذ اتػػل مجػػيّ المععػػكؿ  (ْ(فػػي المطػػالع السػػعودة
معػػل جممػػض ، عرفػػل الػػدكتكر ي اػػاف وػػس فػػي الةا ػػوض،  ايػػل: "  ػػك العػػت  ياصػػر 

 هػ".َُٔصدر ايفاإؿ  ف   ي المكاـر ع د السود المطرزم الخكارزمي ت 
جػػػػاّ مةوػػػػؽ المطػػػػالع ،  موػػػػب صػػػػدر ايفاإػػػػؿ، كلػػػػـ ادر مػػػػف  وػػػػف 

كالصول  اذا الرجؿ ؛ يٌف المصدر الذم   ػار  لوػل ، كهػك كفوػات ايعوػاف لػـ 
 وذكره  الموب المذككر ف ايل في ذلؾ  اف كتب التراجـ التي   ريا  لواا.

كالجدور  الذكر  ٌف السوكطي يعسل الػذم ذكػر هػذا الموػب فػي المطػالع 
الواسػػػـ  ػػػف الةسػػػوف  ػػػف مةمػػػد   ػػػك مةمػػػد الخػػػكارزمي  عرفػػػل فػػػي ال غوػػػض  اسػػػـ

كفػػي الكةػػت  (ٓ(هػػػ، كمعتمػػدنا فػػي ذلػػؾ عمػػ  وػػاةكت الةمػػكمُٕٔالموتػػكؿ سػػيض 
يعسل ذكر في كتا ل ، عوكد الز رجد ، لوب المطػرزم موترينػا  مصػيعل المغػرب 

ا في ال غوض(ٔ(ياس نا  لول  عض  رائل  اسـ ياصر وف ع د السود  (ٕ(، كعرفل  وإن
طرزم دكف  ف و ور  ل   ٌيل كاف ممو نا  صدر ايفاإؿ ك اةي كتػب السود الم

 التراجـ ، ككاف ايىكل   مةوؽ المطالع  ف ووتدم  صاةب المطالع.

                                                 

 . ُُٖ/ّمعجـ الكي  كايلواب لع اس الومي ( ُ(
 . ِِْٓمخطكط، المكت ض المركزوض، جامعض المكصؿ، رةـ ( ِ(
 . ّّٕ، ُِالدراسات اليةكوض كالمغكوض عيد الزمخ رم، ص( ّ(
 .ّْٕ/ُالمطالع السعودة ( ْ(
 . ِْٓ-ِّٓ/ِ، ك غوض الكعاة لمسوكطي ِّٓ-ِّٖ/ُٔمعجـ ايد اّ ( ٓ(
 . ٕٓ/ُعوكد الز رجد ، لمسوكطي ( ٔ(
 . ُُّ/ِال غوض ( ٕ(
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كو ػػػدك  ف الواسػػػـ  ػػػف الةسػػػوف كػػػاف م ػػػاكرنا  صػػػدر ايفاإػػػؿ،  ذ لػػػـ 
، ككاف الةمكم  كؿ مف تػرجـ لػل ، فوػد التوػ   ػل (ُ(ويسب هذا الموب  ل  غوره

ك ذيػػ  عموػػل كذوػػرنا ، ككػػرر ذكػػر لو ػػل ، فوػػاؿ: "صػػدر ايفاإػػؿ  (ِ(ـزفػػي خػػكار 
ةوا" ك "ةدذيي ا ماـ صػدر ايفاإػؿ " ك "ك ي ػديي صػدر ايفاإػؿ" "ككتػب 

 .(ّ(ا ماـ صدر ايفاإؿ"
كةد ذكر لل تصايوؼ في اليةك مياا : كتاب عجائب اليةك ، ككتاب 

ةػػػك ، كذكػػػر  ٌيػػػل  ػػػرح السػػػر فػػػي ا عػػػراب ، ككتػػػاب الزكاوػػػا كالخ اوػػػا فػػػي الي
المعصػػػؿ لمزمخ ػػػرم ذّذػػػض  ػػػركح : صػػػغور ، سػػػماه المجمػػػرة ،  كمتكسػػػط ، 

 سماه الس وكض ، كك ور سماه التجمور.
ك رل  ٌف الةمػػػكم ةػػػد  جػػػٌؿ عمػػػـ الواسػػػـ  ػػػف الةسػػػوف فػػػي اليةػػػك الػػػذم 
تػػػرجـ لػػػػل  سػػػػت ع ػػػػرة صػػػػعةض  كذػػػػر ممػػػػا  جػػػػٌؿ عمػػػػـ ياصػػػػر  ػػػػف ع ػػػػد السػػػػود 

ةض ، هػػذا مػػف جاػػض ، كمػػف جاػػض  خػػرل ، فػػإٌف المطػػرزم الػػذم تػػرجـ لػػل  صػػع
الواسـ  ف الةسػوف كػاف معيًوػا  مؤلعػات الزمخ ػرم ك ػركةل لممعصػؿ ، كرٌ مػا 
كاف يعت ا ف ه اـ لل  ايل تمموذ الزمخ رم مف ة وؿ تصدره في اليةك  عده، 
 مػػا ياصػػر  ػػف ع ػػد السػػود المطػػرزم ، فوػػد ذكػػرت المعجمػػات  ٌيػػل كػػاف خموعػػض 

 وودة ،  ذ كاف معتزلًوا مذمل.الزمخ رم في الع
كو ػػدك  ٌف يسػػ ض لوػػب صػػدر ايفاإػػؿ  لػػ  ياصػػر ع ػػد السػػود كيسػػػ ض 
الػػر م ال ػػاذ  لوػػل ، كهػػـ كةػػع فوػػل ايزهػػرم، ك كةػػع فوػػل مػػف  عػػده ، كذ ػػت لػػي 
ةسب ما اطمعت عمول  ف صدر ايفاإؿ ، كما ذكره ا ف ه ػاـ فػي المغيػي، 

                                                 

، كمعجػػػـ الكيػػػ  كايلوػػػاب ٖٗ/ٖ، كمعجػػػـ المػػػؤلعوف لخالػػػد كةالػػػض ٖ/ٔ( ّايعػػػّـ (ط( ُ(
 . ٔٓٗ/ِ. كك ؼ الظيكف َُْ/ِ

)ِ ) ، المدويػػض التػػي عػػاش فواػػا المطػػرزم كصػػدر ايفاإػػؿ، ذكػػر الةمػػكم ايػػل زار خػػكارـز
 . ّٔٗ/ِويظر: معجـ ال مداف 

 . ِْٕ، ِْٔ، ِْٓ، ِّٖ/ُٔمعجـ ايد اّ ( ّ(
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ممػض ، هػك فػي الةوووػض الواسػـ  ػف كيسب  لول  ٌيل  ذ ت مجػيّ المععػكؿ معػل ج
هػػػػػ ، كلػػػػوس ياصػػػػر  ػػػػف ع ػػػػد السػػػػود ُٕٔالةسػػػػوف الخػػػػكارزمي الموتػػػػكؿ سػػػػيض 
 هػ.َُٔالمطرزم الخكارزمي المتكف  سيض 

كهػػػػذا الػػػػر م الميسػػػػكب  لػػػػ  صػػػػدر ايفاإػػػػؿ ، كالمرفػػػػكض مػػػػف لػػػػدف 
هك خّؼ ما ةالل في  ةد مصيعاتل ؛ فود اطمعتي فوما  عد عم   (ُ(اليةكووف 
رح المعٌصؿ فػي صػيعض ا عػراب ، لصػدر ايفاإػؿ يعسػل ؛ فمػـ  جػده كتاب  

وػػػذكر فػػػي  ػػػاب الةػػػاؿ مػػػا يسػػػ ل  لوػػػل ا ػػػف ه ػػػاـ ،  ػػػؿ ةػػػاؿ عػػػف كاك الةػػػاؿ ، 
كالجممػػػض الةالوػػػض المرت طػػػض  ػػػالكاك يعػػػس مػػػا ةالػػػل اليةػػػاة ،  ٌج  يكػػػل ت يػػػ  كغوػػػره 

 ػالكاك ، مذهب الزمخ ػرم ، فػي ةػؿل م ػكمض مجػيّ الجممػض الةالوػض المرت طػض 
كج صاةب لاا ،  تاكوماا  الظرؼ ، فواؿ : ((كعيدم  يكل وجكز  ف تككف هذه 
الػػكاك كاك الظػػرؼ ،  ج تػػرل  يكػػؾ  ذا ةمػػتى : جئػػتي كال ػػمس طالعػػض ، فمعيػػاه : 

 كةد عوك تي عم  هذا التاكوؿ في مكإعل .  (ِ( جئتي كةت طمكع ال مس((
وكإػ  اليةكوػكف سػ ب ا ػتراط لػـ اشتراط اإلفراد في المفعكؿ معه : 

ا فراد في المععكؿ معل ، ككذلؾ لـ وتطرؽ المةػدذكف  لػ  هػذه الوإػوض سػكل 
 (ّ( ٌياـ عرفكا المععكؿ معل  اٌيػل "اسػـ ميصػكب ج وكػكف جممػض كج  ػ ل جممػض"

 كو دك  ٌياـ ا ترطكا فول ذلؾ استيادنا  ل  تخوؿ  فراده في ةإوتوف : 
(مػػػع( الظرفوػػػض كةكػػػـ مػػػا  عػػػدها، كممػػػا ايكلػػ   ، استةإػػػارهـ لكممػػػض 

تطرةكا  ل   عراب المععكؿ معل ، فكما لةظكا  ٌف مػا  عػد ، مػع ، ج وػاتي  ٌج 
معرد ، لةظكا ذلػؾ  عػد كاك المعوػض التػي جعمػت  توػدورها،  كهػذا مػا   ػار  لوػل 

                                                 

، كةا وض مةمد ايمور عمػ  المغيػي ّْٕ/ُ، كالمطالع السعودة َِْ/ّهمع الاكامع ( ُ(
ِ/ُّ . 

 . ِْْ/ُ  رح المعصؿ في صيعض ا عراب المكسـك  التجمور لصدر ايفاإؿ( ِ(
 . ِٔٓالتط وؽ اليةكم، الدكتكر ع ده الراجةي، ص( ّ(
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يةكوكف  ذ صرةكا  عػدـ جػكاز دخكلاػا عمػ  الجممػض يٌياػا  معيػ  مػع التػي ج 
 .(ُ( ٌج عم  ايسماّ وجكز دخكلاا

ةػػوف ومذػػؿ اليةكوػػكف لممععػػكؿ معػػل  :الذايوػػض :  ع ػػر عياػػا  مػػا وػػاتي 
، وكػػػكف التوػػػدور:  ة ػػػؿ الوائػػػد مػػػع الجػػػوش،  المعػػػرد  يةػػػك: اة ػػػؿ الوائػػػد كالجػػػوشى
كوكػػكف المعيػػ :  ٌف الجػػوش صػػار مصػػاة نا لموائػػد فػػي  ذيػػاّ  ة الػػل ، فاػػـ ةػػوف 

ي الكةػػػػت يعسػػػػل  ٌيػػػػل لػػػػوس مػػػػف وتصػػػػكركف المصػػػػاةب (الوائػػػػد( وتصػػػػكركف فػػػػ
ّن  ف تكػكف جممػض (الجػوش  المعوكؿ  ف وككف ما وصاة ل جممض ، فّ وعوؿ مذ
وتدرب( مصاة ض لموائػد فػي  ذيػاّ  ة الػل، لاػذا ج ووكلػكف عمػ  معيػ  المعوػض ، 
  ة ؿ الوائد كالجوش وتدرب،  ؿ عم  معي  الةاؿ ، ليدرس هاتوف الوإوتوف :

ك كةكػػػـ مػػػا  عػػػد ، مػػػع ، ج وصػػػٌ  ؛ يٌف  ٌف جعػػػؿ ةكػػػـ مػػػا  عػػػد الػػػكا
الكاك ةػرؼ ، ك(مػع( اسػـ ، كمػا  ٌف مػا  عػد ، مػع ، ووػع مإػافنا  لوػل ، كلػوس 
كذلؾ ما  عد الكاك ، هذا مف جاض كمف جاػض  خػرل ،  ٌيػل لػوس صػةوةا  ف ، 
مػػع ، ج تإػػاؼ  لػػ  الجممػػض ،  ػػؿ تإػػاؼ  لواػػا ،  ٌج  ٌياػػا تسػػتعوف لمكصػػكؿ 

 ػػاداة مػػف ايدكات التػػي سػػموت عيػػد ال صػػرووف، الةػػركؼ  لػػ  هػػذه ا إػػافض ، 
المصػػػػدروض ، كعيػػػػد الكػػػػكفووف،  دكات الكصػػػػؿ، يةػػػػك: لػػػػـ وسػػػػتعد المامػػػػؿ مػػػػف 
يصػػوةض كالػػده مػػع  ٌيػػل ةذػػل عمػػ  ات اعاػػا ، كيةػػك: سػػافر زوػػد مػػع  ٌف المطػػر 
يازؿ ، ك رل  ٌيل ج فرؽ  وياما مف جاض صةض دخكلاما عم  الجممض اجسػموض 

مع ، تةتاج  ل  الةرؼ لمكصكؿ  لواا فػي ةػوف ج تةتػاج الػكاك  ، سكل  ف ،
 ل  ذلؾ ، لككياا ةرفنا ، كالةرؼ ج وستعوف  غوره ،  ؿ هك الذم وسػتعاف  ػل 

 في هذا المجاؿ ك مذالل.
فإذا ذ ت صةض دخكؿ ، مع ، عم  الجممض ، وذ ػت صػةض دخػكؿ كاك 

 ع ، مف الكاك.في ، م اةن ك المعوض عمواا ؛ يٌف معي  المعوض   د كإ
                                                 

، ّْ/ْ. ك ػػرح الرإػػي ُٗ، كفاتةػػض ا عػػراب، صّْٔ-ِْٔ، صمالم ػػاب لمعك ػػر ( ُ(
ْ/ٖٔ . 
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 مػػػػا فومػػػػا وتعمػػػػؽ  الوإػػػػوض الذايوػػػػض ، فإٌيػػػػل ةػػػػوف يوػػػػكؿ :  ة ػػػػؿ الوائػػػػدي 
كالجػػػػوشى ( يصػػػػػب الجػػػػػوش(  ووػػػػػاؿ:  فك المعيػػػػػ :  ة ػػػػػؿ الوائػػػػػد مػػػػػع الجػػػػػوش ، 
فالعّةػػض هيػػا تكػػكف  ػػػوف المععػػكؿ معػػل كالمصػػػاةب  ٌيامػػا  ةػػ ّ معنػػػا ،  ٌج  ف 

يٌف عّةػػػض المعوػػػض  المصػػػاةب هػػػذا وختعػػػي عيػػػد جعػػػؿ المععػػػكؿ معػػػل جممػػػض ؛
تتةػػػكؿ ةويئػػػذ مػػػف ككياػػػا  ػػػوف المععػػػكؿ معػػػل المعػػػرد ، كالمصػػػاةب الػػػذم هػػػك 
العاعؿ ،  ل  ككياا  وف المععكؿ معل الجممض ، كالجممض التي فواا المصاةب، 
ـٌ عيػػد عطػػؼ  كهػػذه مسػػالض تسػػتةؽ اجيت ػػاه ،  ذ و ػػدك لػػي ، كمػػا  ٌف التكافػػؽ وػػت

كج وتـٌ عيد عطؼ اسػـ عمػ  جممػض  ، اسـ عم  اسـ ،  ك جممض عم  جممض ، 
 ك جممض عم  اسـ ، فكذلؾ  اف المععكؿ معل فاك عيدما وككف معردنا سوككف 
مصػػاة ل المعػػػرد، العاعػػػؿ  ك المععػػػكؿ ، لتكػػػكف المعوػػػض  ػػػوف معػػػرد كمعػػػرد،  ٌمػػػا 

 عيدما وككف جممض ، فإف مصاة اا سوككف الجممض التي ة ماا.
ف ةصػد  ػل كمما وجدر ذكره ،  ف تعروؼ اليةػك  ووف لممععػكؿ معػل ، كاع

المعرد، لـ تكف ع اراتل مكجاض  ل  الةالض ايكل  ةسػب ، فوػد عيػرلؼ المععػكؿ 
فوػد  (ُ(معل ،  اٌيل الكاةع  عد "كاك المعوض المعودة مصػاة ض مػا ة ماػا لمػا  عػدها"

  ػػػور  لػػػ  المععػػػكؿ معػػػل كمصػػػاة ل  معػػػظ ، مػػػا ، كهػػػي عامػػػض ت ػػػمؿ المعػػػرد 
 كالجممض.

ػػ ػػا  اٌيػػل "هػػك الػػػذم صػػة ل فعػػؿ العاعػػؿ  ك ةاريػػل"ٌرؼ كعي كهيػػػا  (ِ( وإن
وي غي  ف يمعف في اليظر في ع ارة (صة لي فعؿ العاعؿ( فإٌيل فواػا لػـ وجعػؿ 
المصاةب ، الوائد ، المعرد ، في يةك: اة ؿ الوائد كالجوشى ،  ؿ جعؿ فعمل ، 
اة ػػػػػؿ،  م:  ٌف المصػػػػػاةب صػػػػػار ةسػػػػػب هػػػػػذا التعروػػػػػؼ ةػػػػػدكث ا ة ػػػػػاؿ  ك 

المععػػػكؿ معػػػل عيػػػد وياسػػػب جممػػػض  :  ة ػػػؿ الوائػػػد ، ج الوائػػػد. كهػػػذا التعروػػػؼ 
س المعيػ  فػي كةكعل جممض ، يةك ما مذميا :  ة ؿ الوائد كالجػوش وتػدرب ، فمػو

                                                 

 ، الكّـ لمسوكطي. ُٓٗالم كاة العتةوض، ص( ُ(
 . ّٗٔالمعإؿ في  رح المعصؿ، ص( ِ(
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هذه الجممض ك مذالاػا ،  ف يجعػؿ جممػض: الجػوش وتػدرب مصػاة ا لموائػد ، كمػف 
هيػػا جػػاّ عػػدـ صػػّح جعماػػا ةػػاجن ؛ يٌف الةػػاؿ وسػػتكجب ةسػػب معياهػػا  ف 
تككف صعض لمعاعؿ  ك المععكؿ ، في ةوف ص  جعماا مععكجن معل ؛ يٌيل  رود 

تػػػدرب ،  م: اةتػػػراف ةػػػدكث اةتػػػراف جممػػػض :  ة ػػػؿ الوائػػػد ،  جممػػػض : الجػػػوش و
 ا ة اؿ  ةدكث التدروب.

كهيا ت رز ةوووض ، كهي  ٌيػل  ذا صػ  كةػكع الةػدكث مععػكجن معػل فإٌيػل 
ّن  وص  كةكع الجممض مععكجن معل ؛ ذلؾ  ٌف الجممض تعػد ةػدكذنا ، فكمػا جػاز مػذ

معػرد ، يةػك: مػات زوػد كطمػكع  ككةكع ةدكث طمكع ال ػمس مععػكجن معػل ، كهػ
ال ػمس، فإٌيػػل جػػاز كةكعػل ، كهػػك جممػػض فػي يةػػك: مػػات زوػد كال ػػمس تطمػػع ، 

 كمذؿ هذا ةكليا: سافر سعود كالمطر ويزؿ ، كسافر سعود كيزكؿ المطر.
ػػػػا ةوووػػػػض  خػػػػرل ، كهػػػػي  ٌف المععػػػػكؿ معػػػػل  ذا كػػػػاف  كهيػػػػا ت ػػػػرز  وإن

 ك المعػػػػػرد،  فالمذػػػػػاؿ مصػػػػػدرنا جػػػػػاز  ف وكػػػػػكف مصػػػػػاة ل الجممػػػػػض التػػػػػي ة ماػػػػػا 
المذككر : سافر سعود كهطكؿ المطر، فإٌف المصدر (هطكؿ( وةمؿ صػعتوف، 
صعض ا فراد كصعض الةدكث ،  اف الجممض الععموض ، فػإذا راعويػا  فػراده، جعميػا 
ذا راعويػػا ةدكذػػل ، جػػاز  ف يجعػػؿ مصػػاة ل جممػػض  مصػػاة ل العاعػػؿ المعػػرد  كاع

  ايكؿ:  ف زوػػػػدنا سػػػػافر  صػػػػة ض (سػػػػافر سػػػػعود(، كوكػػػػكف معيػػػػ  المذػػػػاؿ عمػػػػ
المطػػر، كوكػػكف معيػػاه عمػػ  الذػػايي :  ف ةػػدكث سػػعره كهطػػكؿ المطػػر ةصػػّ 

 في كةت كاةد.
 ٌف المعوػػػػض التػػػػي وػػػػراد مياػػػػا اجتمػػػػاع  ػػػػوئوف ، سػػػػكاّ كايػػػػا اسػػػػموف  ـ 

ا التعروؼ كمجمػؿ  ةػكاؿ اليةػكووف كتوػدوراتاـ فػي هػذا ال ػاب مجممتوف ةد  مما
 ٌف الػػكاك الداخمػػض عمػػ  المإػػارع الميصػػكب تعوػػد  ، فػػاليةكوكف مجمعػػكف عمػػ 

معيػػ  المعوػػض ، كمجمعػػكف عمػػ   ٌيػػل وػػؤت   اػػا لغػػرض الجمػػع  ػػوف ةػػدكث مػػا 
 عدها كةدكث ما ة ماا، فمعي : ج تيل عف خمؽ كتاتي مذمل ، هك الياي عػف 
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توايػػػل كمعيػػػ : ج تاكػػػؿ السػػػمؾ كت ػػػرب المػػػ ف ،  هػػػك  (ُ(الجمػػػع  ػػػوف الو ػػػو  كاع
 كمعي  ةكؿ ال اعر :  (ِ(،  وف  كؿ السمؾ ك رب الم ف الياي عف الجمع
ّي   ويػػػػػػػػػػػي     ك وػػػػػػػػػػػيكـ المػػػػػػػػػػػكدةي  ـ كوكػػػػػػػػػػػكفى جػػػػػػػػػػػاركي   ؾي   لػػػػػػػػػػػـٍ   كا خػػػػػػػػػػػا

كىءى تىٍمًبسيػكٍا كمعيػ  ةكلػل تعػال : ( (ّ(هك "الـ وجتمع هذا مػيكـ ككػكف هػذا ميػي"
ؽَّ  تىٍكتيميكٍا اٍلحى ؽَّ ًباٍلبىاًطًؿ كى  (ٓ(الم س كالكتماف. هك الياي عف الجمع  وف (ْ((اٍلحى

 فٍ عيد جعؿ المإارع ميصك ا عم  المعوض ، كمعي  ةكؿ ا ف مالػؾ :  فػّ تكيػ
ظاار الجزعزى الجى  رى ظاً مدنا كتي جى   .(ٔ(ٍع ، هك الياي عف الجمع  وف الجمد كاع

 م:  ٌف اليةكووف ةد عٌرفكا كاك المعوض في يةك ايمذمػض المػذككرة  اٌياػا 
  م الجمع  وف جممتوف. (ٕ(فعموف"التي وراد مياا "الجمع  وف 

 ذف المعوض  ك المصاة ض ج و ترط  ف تككف  وف معرد كمعػرد  ك  ػوف 
اسـ كاسـ ،  ؿ وجكز كما ةاؿ الرإي  ف وؤت   كاك المعوض لغرض "مصػاة ض 

 .(ٗ(كما وؤت   اا لغرض "مصاة ض اجسـ لّسـ" (ٖ(الععؿ لمععؿ"
ايسػتاذ ع ػػاس ةسػػف  ف  ةكا هػذه الةوووػػض ، فوػد ذكػػركالمةػدذكف كٌإػػ

"كاك المعوػػػػػػض فائػػػػػػدتاا الدجلػػػػػػض عمػػػػػػ   ف المعيػػػػػػ  الػػػػػػذم ة ماػػػػػػا كالػػػػػػذم  عػػػػػػدها 
ـي كتصػاف  الزائػر ،  مصػطة اف معنػا عيػد ةصػكؿ مػدلكلاما ، فعػي مذػؿ:  ت تسػ
 يصػػػػب الععػػػػؿ المإػػػػارع (تصػػػػاف (، وكػػػػكف اجسػػػػتعااـ ميصػػػػً ا عمػػػػ  تةوػػػػؽ 

                                                 

 . ِٔ/ِ، كالموتإب ِْ/ّكتاب سو كول ( ُ(
 .ِٓ/ِ، كالموتإب ِْ/ّسو كول  كتاب( ِ(
 . ِٕ/ِالموتإب ( ّ(
 . ِْسكرة ال ورة، مف ا وض ( ْ(
 . َِفاتةض ا عراب، ص( ٓ(
 . َّٔ/ّ رح اج مكيي إمف كتاب ةا وض الص اف ( ٔ(
 . ُّٗكالم كاة العتةوض، ص ُّٔ/ْاجمالي اليةكوض ج ف الةاجب ( ٕ(
 . ٖٔ/ْ رح الرإي ( ٖ(
 المصدر يعسل كالصعةض يعساا. ( ٗ(
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ا كايػت هػذه الػكاك دالػض عمػ  اج تساـ كالمصافةض في كةػت كاةػد لمزائػر... كلمػ
 .(ُ(اجتماع المعيووف كاصطةا اما سموت لذلؾ كاك المعوض"

يخمػػص ممػػا فصػػميا ذكػػره  ٌف المععػػكؿ معػػل،  ةسػػب تعروػػؼ اليةػػكووف 
لػػل ، كمػػا مذمػػكا كةػػدركا ، هػػك  ػػيّ، وػػراد اةترايػػل  مػػا ة مػػل فػػي زمػػف كاةػػد ، كج 

ا.و ترط في هذا ال يّ ،  ف وككف معردنا،  ؿ وككف جمم  ض  وإن
 المفعكؿ معه بصيغة المضارع المنصكب :

اجتماع العطؼ كالمعية في الكاك الداقمة عمى المضػارع المنصػكب: 
صػػكب ، يوتةػدث  عػض اليةػكووف عػف الػػكاك الداخمػض عمػ  الععػؿ المإػارع الم

فوػػػذكر مذػػػؿ ع ػػػارة: "كالصػػػةو   ٌف الػػػكاك فػػػي ذلػػػؾ عاطعػػػض ، كالععػػػؿ ميصػػػكب 
 ك مذػؿ ع ػارة: " ٌف الععػؿ ويصػب  عػدها  إإػمار  (ِ( ػ( ف( مإػمرة  عػد الػكاك"

 .(ّ(جكازنا   رط  ف تككف الكاك عاطعض لمععؿ الذم دخمت عمول"( ف( 
كمذػػػؿ هػػػذا التع وػػػر ةػػػد وػػػكهـ  ٌف جماػػػكر اليةػػػكووف عٌويػػػكا جعػػػؿ الػػػكاك 
، ووػكؿ  ّن ا ، فالجرجػايي مػذ المذككرة عاطعض ، في ةوف اتعوكا عم  معوتاا  وإن

ٌيما... تتإمف لمعي ، مع"عف هذه الكاك    .(ْ(ٌياا "لوست لمعطؼ فوط ، كاع
فوػػد  ػػاع عيػػد اليةػػكووف الخمػػط  ػػوف هػػذوف المعيوػػوف فػػي الػػكاك المتوػػدـ 

ما تورا مذؿ ةكلاـ: " عد كاك المعوض،   م: الكاك العاطعض المعودة  اذكرها ، فكذورن 
، الػكاك: عاطعػػض ، توػر: فعػؿ مإػػارع ميصػك  (ٓ(لمعوػض" ب  ػػػ( ف( كةػكلاـ: "كتوػػرك

                                                 

 . ِٖٓ/ْاليةك الكافي ( ُ(
 . ُْٖ، كصرؼ العياوض ّْٓ/ْ، ال رهاف ُٕٖالجي  الدايي، ص( ِ(
 . ّٕ/ِالككاكب الدروض ( ّ(
 . ََُٔ-َُٗٓ/ِوإاح الموتصد في  رح ا ( ْ(
 .َٖالم كاة العتةوض، ص( ٓ(
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 ك ةػػػػػػكلاـ: "الػػػػػػكاك كاك معوػػػػػػض... كهػػػػػػي ةػػػػػػرؼ  (ُ(مإػػػػػػمرة  عػػػػػػد كاك المعوػػػػػػض"
 .(ِ(عطؼ"

لود جعؿ اليةكوكف هذه الكاك تعود معي  العطؼ مف جاض ، ك إػمركا 
( ف(  عدها مف جاض  خرل ؛ ذلؾ  ياػـ ج وروػدكف  ف وعػدكها لممعوػض ةسػب ، 

ما ةالكه :  ف المععكؿ ك ا كج ورودكف  ف وعدكا المإارع جممض فعموض ، لوتعؽ هذ
 معل ج وككف  ٌج معردنا.

كاليةكوكف ةػوف وػذكركف  ٌف هػذه الػكاك التػي تعوػد معيػ  المعوػض ، هػي 
ا ، ج وعيكف  ٌف  صماا العطؼ ، فػالوكؿ ايخوػر ةػالكا  ػل كػذلؾ ،  عطؼ  وإن
كفػػي غوػػر هػػذا ال ػػاب ، ةوػػث جعمػػكا كاك المععػػكؿ معػػل ، ككاك الةػػاؿ  صػػماما 

لكػػٌياـ ، فػػي الػػكاك التػػي ايتصػػب  عػػدها الععػػؿ المإػػارع ، ذكػػركا  ٌياػػا العطػػؼ 
 كاك عطؼ ةوووض ، كلوس في ايصؿ فوط.

 فصار عيد اليةكووف ذّذض  يكاع مف الكاك في هذا الموداف: 
ايكل : كاك العطؼ ، كهي المعركفػض عيػد اليةػكووف ةكاعػدها ، يةػك: 

 يج  زود ك كر .
ػػػػػا  ةكاماػػػػػا ، كهػػػػػي كالذايوػػػػػض :  كاك المعوػػػػػض ،   كهػػػػػي المعركفػػػػػض  وإن

 الداخمض عم  المععكؿ معل المعرد، يةك: سافرت كزودنا .
ككاك ذالذض :  تجمع  وف الكاكوف السا وتوف ، كهي الداخمض عم  الععؿ  

 المإارع الميصكب ، يةك: ج تاكؿ السمؾ كت ربى الم ف.
كػاف   ٌف جعؿ هذه الكاك، كاك معوض كعطؼ في  ف كاةد ، تيػاةض مػا

وي غي  ف ووكؿ  ل اليةكوكف ،  ؿ الوائمكف  ذلؾ ، ويوإػكيل  ايعسػاـ فػي  ػاب 
كاك العطؼ ككاك المععكؿ معل المعرد ، ة ؿ  ف ويوإكه في  اب الكاك الداخمػض 

 عم  الععؿ المإارع الميصكب. كفوما واتي تعصوؿ ذلؾ:
                                                 

 .ٔ كاهد الوطر لم ر ويي، ص( ُ(
 .ُِّ كاهد ا ف عووؿ، ص رح الجرجاكم عم  ( ِ(
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يسػب  لػ  ايخعػش المعية كالعطؼ معنيػاف مقتمفػاف كء يجتمعػاف : 
مالاا عاطعػػض علػػـ وجػػز اسػػتعماؿ الػػكاك  معيػػ  ، مػػع ،  ج عيػػد جػػكاز اسػػت ايػػل
،)ُ). 

كةػػد صػػرح  اػػذا ا ػػف جيػػي ، فػػذهب  لػػ   ف العػػرب، لػػـ تسػػتعمؿ الػػكاك 
ةط، " معي  ، مع ،  ٌج في المكإػع الػذم لػك اسػتعممت فوػل عاطعػض لصػمةت 

ؾ فوػػل ،  ج تػػرل ايػػؾ  ذا ةمػػت: ةمػػت كزوػػدنا ،  م : مػػع زوػػد ، ةػػد كػػاف وجػػكز لػػ
كلاػػػػػذا كمػػػػػا ووػػػػػكؿ ا ػػػػػف جيػػػػػي : لػػػػػـ وجػػػػػز العػػػػػرب  (ِ( ف توػػػػػكؿ : ةمػػػػػت كزوػػػػػد"

كاليةكوػػكف مذػػؿ ةكلػػؾ: ايتظرتػػؾ كطمػػكع ال ػػمس ، ييػػل ، كاف جػػاز هػػذا عمػػ  
معيػ  المعوػض ، كعمػ  توػدور: ايتظرتػؾ مػع طمػكع ال ػمس ، ومتيػع لعػدـ جػكازه 

طمػػػكع لمعيػػػ  العطػػػؼ، ييػػػل ج وجػػػكز هيػػػا عطػػػؼ طمػػػكع "عمػػػ  التػػػاّ... جف 
ال ػػمس ج وجػػكز ميػػل ايتظػػار ، كمػػا وجػػكز  ف توػػكؿ: ةمػػت كزوػػدنا ، فتعطػػؼ 
(زودا( عم  التاّ ، ييل وجكز مف زود الووػاـ ، فاػذا مػذهب مػف الكإػكح مػاج 

 .(ّ(وخع "
كذكػر   ػك ةوػاف  (ٓ(ك  ك ميصػكر الجػكالووي (ْ(كةد ةاؿ  اذا الجرجايي

. كلسػت هيػا  صػدد مياة ػض هػذا (ٔ(اجيدلسي  ف هذا هك مذهب  كذر اليةكووف
العروػػؽ مػػف اليةػػكووف فػػي هػػذه الوإػػوض كج وعيويػػي صػػةتاا  ك عػػدـ صػػةتاا ، 

كاإػةان  ػوف المعوػض كالعطػؼ  طمؽ  ف ذمػض فرةػان يلكف  رود  ف اذكر مف هذا الم
، وصػػؿ  ةوايػػان  لػػ  درجػػض، ايػػل ج وصػػم  اجتماعامػػا ، ةتػػ   فك هػػذه الطائعػػض 

                                                 

 . ُّٔ، كةا وض ع د الغعكر عم   رح الجامي، صُٕٓمياج السالؾ، ص( ُ(
 . ُّْ/ُسر الصياعض ( ِ(
 . ُْْ/ُسر الصياعض ( ّ(
 . ُٔٔ/ُالموتصد في  رح ا وإاح ( ْ(
 . ُُٓ-َُٓالمختصر في اليةك، ص( ٓ(
 . ّْٔ/ُكالمطالع السعودة  ُٕٓمياج السالؾ، ص( ٔ(
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العػرؽ عػدـ تجػكوز مػا مذمػكا مػف المععػكجت معػل،   مف اليةكووف اتخذكا مف هذا
مع صّةاا لمعي  المعوض ، ذلؾ لعدـ جكاز العطؼ فواا ، لك  رود مياػا هػذا 

 المعي .
 مػػا العروػػػؽ ا خػػر الػػػذم  جػػاز اسػػػتعماؿ المععػػكؿ معػػػل فػػي المكاإػػػع 
ف لػـ وميعػكا ايمذمػض السػا وض  التي وص  فواػا العطػؼ  ك ج وصػ  ، فػإياـ ، كاع

يعاا العروؽ ايكؿ ، ةد  كج كا اسػتعمالاا عمػ  المعوػض ةسػب،  مؤكػدوف التي م
  وإان  ف المعوض كالعطؼ معيواف مختمعاف ، كاياما ج وجتمعاف.

هػػػ( وػػذكر ايػػؾ "توػػكؿ ج تاكػػؿ الخ ػػز كالسػػمؾ فػػاف ََْفالتكةوػدم (ت
ذا ةمػت ج تاكػؿ الخ ػز  ك السػمؾ ، لػـ وكػف لػل  ف   كؿ اةدهما لـ وعصؾ ، كاع

 .(ُ(ةدهما"واكؿ ا
جػػاّ التكةوػػدم فػػي المذػػاؿ ايكؿ  ػػالكاك ، لوصػػ   اػػا معيػػ  المعوػػض ، 
كوككف المراد ياي المخاطب مف  ف وجمع  وف  كؿ الخ ز كالسمؾ ، فإذا  كػؿ 
كػػػّ ميامػػػا عمػػػ  ةػػػدة لػػػـ وكػػػف عاصػػػوا لميػػػاهي ، كفػػػي المذػػػاؿ الذػػػايي ، جػػػاّ 

عىػػوكفى ، ف ػل تى  ةػرؼ عطػؼ ، ج وصػ  فوػػل معيػ  المعوػض ، كهػػك ( ك( العػاطؼ 
العطػػػػؼ ، فصػػػػار مخالعػػػػا لمعيػػػػ  ايكؿ ، فةػػػػـر عموػػػػل  كػػػػؿ كػػػػؿ مػػػػف الخ ػػػػز 

اةػػػان لػػػػل، ذلػػػؾ فػػػي المذػػػػاؿ ايكؿ،  كالسػػػمؾ عمػػػ  كػػػؿ ةػػػػاؿ ،  عػػػد  ف كػػػاف م
  استذياّ الجمع  وياما .

فكّـ اليةكووف وتإمف في هذا ال اب ، ايػل وتعػوف يصػب اجسػـ  عػد   
المعيػػػػ  ،  ك عيػػػػد عػػػػدـ صػػػػّةل لمعيػػػػ  الػػػػكاك عمػػػػ  المعوػػػػض عيػػػػد  رادة هػػػػذا 

العطػؼ، فػالعك رم ووػكؿ عػف اجسػـ  عػد الػكاك فػي الةػدوث الي ػكم: " عذػتي  يػػا 
كالساعضى "ايل" ج وجكز فول  ٌج اليصب ، كالػكاك فوػل  معيػ  ، مػع ، كالمػراد  ػل 

                                                 

 . ِٕ-ُٕ/ّكةودم، ا متاع كالمؤايسض تةواف ال  ك ( ُ(
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المواريض ، كلك رفع لعسد المعي  ، جف تودوره وككف:  عذت  يػا ك عذػت السػاعض 
 .(ُ(اسد في المعي  ،  ذ ج وواؿ  عذت الساعض ، كج في الكةكع"، كهذا ف

كالجػػدور  الػػذكر  ف العطػػؼ هيػػا لػػـ وجػػز مػػع جػػكازه مػػف جاػػض المعػػظ ، 
 ذلؾ يف المعطكؼ ، ةد  كد  الإمور الميعصؿ.

كةكلػل تعػال :  (ِ(كمف  مذمض هذا المكإكع : مات زوػد كطمػكع ال ػمس
ػػػذًِّبيفى ( ذىٍرًنػػػي كىاٍلميكى ًحيػػػدناكةكلػػػل تعػػػال : ( (ّ((كى مىٍقػػػتي كى ػػػٍف قى مى كةػػػكؿ  (ْ((ذىٍرًنػػػي كى

 ال اعر:
 (ٓ(فككيكا  يتـ ك  وكـ       مكاف الكيموتوف مف الًطةاؿ 

ما ذكرياه مف ايمذمض دلت دجلض كاإػةض عمػ   ف الػكاك ج وصػ   ف          
وجتمع فواا العطؼ كالمعوض في  ف كاةد ، كاف ووصدا معا فػي جممػض كاةػدة ، 
ةتػػ  عيػػد جػػكاز المعيوػػوف، فامػػا وجػػكزاف لكػػف  ذا اختمػػؼ الوصػػد فوامػػا كفػػي 

صػػّح  رادة  كلػػـ و ػػر اةػػد مػػف اليةػػكووف  لػػ  (ٔ(موػػاموف كةػػركتوف مختمعتػػوف
مػا العطػؼ ،  م: ايامػا كاف  المعيووف مع  واّ الوصد كاةدا ،  ؿ  ما المعوض كاع

 جازا ، وجب  لغاّ  ةدهما عيد  رادة ا خر.

                                                 

 . ْْ، رةـ الةدوث َّ عراب الةدوث، ص( ُ(
 . ْٓ/ِ، ك كإ  المسالؾ ُٕٓمياج السالؾ، ص( ِ(
 . ّْٔ/ْ، ال رهاف ُُسكرة المزمؿ، مف ا وض ( ّ(
 . ّْٔ/ْ، المصدر يعسل ُُسكرة المدذر، ا وض ( ْ(
 . ِْْ-ِِْ/ِةا وض  رح اج مكيي مع كّـ المةوؽ في ال( ٓ(
  استذياّ ةالض اليصب، فوتةداف في الةركض، لكف وختمعاف في المعي  كالوصد. ( ٔ(
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وػػذكر اليةكوػػكف  ٌيػػل  ذا ةميػػا : جػػاّ زوػػد تجػػرد العطػػؼ مػػف المعيػػة : 
كعمرك ، وةتمؿ  ف وككف الذم جاّ  كجن ، زود ، كوةتمؿ  ف وككف الذم جػاّ 

 .(ُ(كجن ، عمرك ، كوةتمؿ  ف وككف مجوئاما معنا 
فػػكاك العطػػؼ  اجةتمػػاؿ ايخوػػر تإػػميت معيػػ  المعوػػض ،  ٌج  ٌياػػا ج 
تسػػػم  كاك المعوػػػػض لعػػػػدـ اةتصػػػارها عموػػػػل ، كةػػػػد  كػػػد اليةكوػػػػكف هػػػػذه الةوووػػػػض 
فالمجا ػعي عػٌرؼ كاك المعوػض  اٌياػا "جامعػض غوػر عاطعػض" كعػٌرؼ كاك العطػػؼ 

 .(ِ(طعض" اياا "جامعض عا
فود صرح المجا عي  اٌف كاك المعوض وجب تجردها مف معيػ  العطػؼ 
ةوف عٌرفاا  وكلل: جامعض غور عاطعض ، كصرح  اٌف التي وجتمع فواا العطؼ 
كالمعوػػض ، هػػي الػػكاك المعركفػػض عيػػد اليةػػكووف  ػػكاك العطػػؼ ةػػوف عٌرفاػػا  اٌياػػا 

ل  مذؿ هذا   ار   ك ال ركات  ف ايي  ػارم ، فػذكر  ٌف كاك جامعض عاطعض ، كاع
العطػػػؼ فواػػػا معيوػػػاف "العطػػػؼ كمعيػػػ  الجمػػػع ، فمٌمػػػا كإػػػعت مكإػػػع (مػػػع( 

 .(ّ(خمعت عياا دجلض العطؼ"
فالكاك كما ةاؿ  عض اليةكووف: "ج وتصكر ايعكاكاا في العطؼ عػف 

 .(ْ(الجمعوض".
كهيا تتإ  مسالض مامض ، كهي :  ٌيل  ذا ص   ٌف الكاك الداخمض عمػ  
الععؿ المإارع ، هي معوض كعطؼ ، كما ذهب اليةكوكف، فإياا ستككف عوف 

                                                 

، كالموتصػػد ُُّ-َُّ/ُك ػػرح الممػػع ج ػػف  رهػػاف العك ػػرم،  ْْٓ/ِمجػػالس ذعمػػب ( ُ(
 . ُٔٔ/ُفي  رح ا وإاح 

 . ُٖٓ رح عوكف ا عراب. ص( ِ(
 . َّ، مسالض ُٔٓ/ُا يصاؼ ( ّ(
، كهػػذا المخطػػكط لتوػػي الػػدوف ُُٕ( التةعػػض ال ػػافوض فػػي  ػػرح الكافوػػض، مخطػػكط، كرةػػض ْ(

اليومػػي، كهػػك   ػػراهوـ  ػػف ع ػػد ا  ػػف ذا ػػت الطػػائي، ويظػػر: معتػػاح السػػعادة كمصػػ اح 
 . ُٖٔ/ُالسوادة في مكإكعات العمـك 
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الكاك المعركفض عيدهـ  كاك العطؼ ، ك ٌيل ج وجكز تسموتاا كاك المعوض ، ك ما 
جػب تجروػدها مػف  ٌياـ مجمعكف عمػ   ٌياػا  معيػ  (مػع( ، فػإٌف هػذا المعيػ  وك 

 معي  العطؼ.
اليةكوػػػكف، كاف ةػػػالكا:  ٌف الػػػكاك  نقػػػض النحػػػكييف لمعنػػػى العطػػػؼ :

الداخمػػض عمػػ  المإػػارع الميصػػكب تعوػػد العطػػؼ، يوإػػكا هػػذا المعيػػ   ايعسػػاـ 
 مف كجكه عدة كتكإو  ذلؾ فوما واتي:

وػػػذكر اليةكوػػػكف  ٌف يةػػػك ةػػػكؿ العػػػرب : ج تاكػػػؿ السػػػمؾ كت ػػػرب -ُ
( عم  معي  المعوض الم ف ، معياه : ج  تجمع  وياما ، لذا كجب يصب (ت ربى

، كلػػػك جػػػـز لكػػػاف المعيػػػ  فاسػػػدنا ؛ يٌيػػػل سػػػوعي  الياػػػي المطمػػػؽ ، كهػػػك عمػػػ  
 .(ُ(فساده غور مراد

كالمعػػركؼ  ٌف العػػرب ذكػػرت المذػػاؿ هػػذا ، جعتوادهػػا  ٌف الجمػػع  ػػوف 
ػػا خ وذػػض كمزميػػض كهػػذا الموصػػكد ج  (ِ( كػػؿ السػػمؾ ك ػػرب المػػ ف ، وكلػػد  مراإن

 وةصؿ  ٌج  تعووف معي  المعوض
 عػد  ٍف  كػػد الجرجػػايي صػػةض اجتمػاع معيوػػي العطػػؼ كالمعوػػض فػػي -ِ

الكاك الداخمض عم  الععؿ المإارع ، ةاؿ  ذ ات ذلؾ :  فك هذه الكاك هي "كما 
توػكؿ: ال ػػرح كالم ػػركح خوػر مػػف الم ػػركح ، تروػد  ٌيامػػا جموعػػا خوػر مػػف هػػذا 

تروػػػػػػػػػد  ٌف كػػػػػػػػػٌؿ كاةػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػرح كالم ػػػػػػػػػركح خوػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف  الكاةػػػػػػػػػد ، كج
كوؼ كفي ذلؾ استةالض ؛ ييل  ميزلض  ف توػكؿ : كػٌؿ كاةػد مػف َََالم ركح.

 .(ّ(زود كعمرك خور مف زود ، كهذا كوكلؾ : زود خور مف زود ، كذا مةاؿ"

                                                 

، كالمػػػكجز فػػػي اليةػػػك ج ػػػف السػػػراج، ِٔ/ِ، كالموتإػػػب  ّْ-ِْ/ّ( كتػػػاب سػػػو كول ُ(
 .َٖ-ٕٗص

 . ِْٔةا وض السجاعي عم   رح ا ف عووؿ ص( ِ(
 . ََُٔ-َُٗٓ/ِالموتصد في  رح ا وإاح ( ّ(
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كهيا ج  د  ف يساؿ ما الدلوؿ الذم استيد  لول الجرجايي فػي  ف الػكاك 
ؿ : ال ػػرح كالم ػػركح خوػػر مػػف الم ػػركح ، هػػي كاك جمعػػت  ػػوف فػػي ةػػكؿ الوائػػ

العطؼ كالمعوض ؟ فةوف ذكر  ٌف المراد مف المذاؿ " ٌياما جموعنػا خوػر مػف هػذا 
الكاةد"،  لـ وكف  اذا ةد  ذ ػت  ف الػكاك فػي هػذا المذػاؿ ةػد  فػادت المعوػض دكف 

كف المراد " ف العطؼ ؟  كى لـ وكف ةد يع   رادة المعي  الذايي ةوف يع   ف وك
 كؿ كاةد مف ال رح كالم ركح خور مف الم ركح" ؟

ّن كةكعػػل كةصػػده ةػػوف ذكػػر  ف   كى لػػـ وكػػف ةػػد جعػػؿ العطػػؼ مسػػتةو
"في ذلػؾ اسػتةالض ؛ يٌيػل  ميزلػض  ف توػكؿ كػٌؿ كاةػد مػف زوػد كعمػرك خوػر مػف 

 زود ، كهذا كوكلؾ: زود خور مف زود".
، لـ وؤوػد مػا ذهػب  لوػل ،  فالذم ةالل الجرجايي في المذاؿ الذم ساةل

فود  كد استةالض العطؼ في هذه الكاك ، كاستةالض  ف وككف المػتكمـ ةػد  راده ، 
 ييل مخالؼ لمعوؿ كالكاةع كالةساب.

كػػاف كالجرجػػايي ك ػػاةي اليةػػكووف ج وممكػػكف فػػي هػػذا ال ػػاب  ٌم دلوػػؿ 
ا ، سكل دلوػؿ  ػكمي وجػب  ف ج و متعػت عم   ٌف كاك المعوض تعود العطؼ  وإن

ػػػا كمػػا ة مػػػل مرفػػػكع كعيػػػدهـ   لوػػل  جيػػػب المعيػػػ ، كهػػػك كػػكف اجسػػػـ كةػػػع مرفكعن
المععكؿ معل المعػرد ج وكػكف  ٌج ميصػك نا ، فاػذا مػا سػاعدهـ عمػ  الظػٌف  ػاٌف 
كاك المعوػػػض هيػػػا  فػػػادت معيػػػ  العطػػػؼ ، كالةوووػػػض  ٌياػػػا لػػػـ تعػػػده ، ك ٌف المذػػػاؿ 

ّن عم  الذم است اد  ل كايمذمض الم ا اض التي ذكره ا اليةكوكف ، ج وككف دلو
ّن  جػكاز عمػ   ٌف هذه الكاك  فادت العطؼ كالمعوض في  ف كاةػد   ػؿ وكػكف دلػو

مجيّ المععكؿ معل مرفكعنا ، جف الذم وعػكؿ عموػل فػي ا عػراب هػك المعيػ  
ػا؟  ّن : ما دلومؾ عم   ٌف المععكؿ معل ةػد وػاتي مرفكعن ج المعظ ، فمك سئمت مذ

مذػػاؿ الػػذم است ػػاد  ػػل الجرجػػايي : ال ػػرح كالم ػػركح خوػػر مػػف لكػػاف دلومػػي ال
الم ركح ؛ ذلؾ  ٌف اجسـ المرفكع  عد الكاك في هذا المذػاؿ ج وصػٌ   ف وكػكف 
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 ج مععػػػكجن معػػػل ، لكةكعػػػل  عػػػد كاك دلػػػت عمػػػ  المعوػػػض ةسػػػب ، كج وجػػػكز  ف 
 عم  الرغـ مف رفعل ، جستةالض معي  العطؼ كفساده . وككف معطكفان 
جرجايي يعسل ةد  ذ ت غور مرة كجكب تعوػوف المعوػض دكف العطػؼ كال

 عيد  رادة ايكؿ،  ذ ووكؿ عف ال وت الم اكر :
ّىةو كتورك عويي     ةٌب  ليك مف ليٍ ًس ال يعكًؼ   كلي سي ع ا

 ف معيػػاه هػػك:  ف تجمػػع  ػػوف لػػ س الع ػػاّة كةػػرة العػػوف ، فووػػاؿ  ٌيامػػا جموعنػػا 
الموصكد  ف لػ س الع ػاّة ]كةػػدها[  ةػب مػف   ةٌب مف ل س ال عكؼ ، كلوس

ّن ، ك ٌيػل  (ُ(ل س ال عكؼ" ، فمذؿ هذا المعي  ايخور وجب  ف ج وككف مةػتم
ّن ةصػػكلل ،  ػػؿ وتعػػوف مػػراده ، لػػك جعميػػا الػػكاك فػػي (كتوػػر( كاك  سػػوككف مةػػتم
ػػػا ، فوجػػػب لميػػػع هػػػذا اجةتمػػػاؿ جعػػػؿ هػػػذه الػػػكاك خالصػػػض لمعيػػػ   عطػػػؼ  وإن

 المعوض .
ف وعػػػوش مذػػػؿ هػػػذا عػػػف ال وػػػت المػػػذككر،  ٌف الموصػػػكد هػػػك كذكػػػر ا ػػػ

اجتمػاع لػػ س الع ػاّة كةػػٌرة العػوف عمػػ  لػػ س ال ػعكؼ "كلػػك ايعػرد  ةػػدهما  طػػؿ 
 (.ِالمعي "(
كوؼ وجكز الجمع  وف العطؼ كالمعوض ، كهمػا معيوػاف متياةإػاف -ّ

عػف  فا ف ه اـ وذكر  ٌيل ومتيع العطؼ  ذا كاف المايع معيكًوا "كوكلؾ: ج تيػل
توايل ؛ ذلؾ  ٌف المعي  عم  العطؼ : ج تيل عػف الو ػو  كعيػل  توايػل  الو و  كاع

 (. كهذا المذاؿ كال وت الم اكر : ج تيل عف خمؽ كتاتيى مذملّكهذا تياةض"(
مػػف ايمػػكر الجػػدورة  الػػذكر فػػي هػػذا الصػػدد  ٌف جماػػكر اليةػػكووف -ْ

عاطعػػػض ، كةػػػوف ةػػػوف وػػػذكركف  ٌف الػػػكاك الداخمػػػض عمػػػ  المإػػػارع الميصػػػكب 
وػذكركف فػي الكةػت يعسػل  ٌف هػػذا المإػارع ميصػكب  ػػ( ف( مإػمرة ، ووكلػػكف 

                                                 

 . َُٗٓ-َُٖٓ/ِالموتصد ( ُ(
 . ِٓ/ٕ رح المعصؿ ( ِ(
 . ِِّ رح ةطر اليدل، ص( ّ(
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هيػػػا ،  مػػػا لػػػـ ووكلػػػكا  ػػػل ؛ يٌف كاك العطػػػؼ ، كمػػػا هػػػك معػػػركؼ ، ج تيصػػػب 
الععؿ  عدها ، ج  ػ( ف( مإمرة كج  غورهػا ، كمػا صػرح  ػذلؾ ا ػف مالػؾ ةػوف 

مػػا ]وعيػػي الػػكاك كالعػػاّ[  ذا ةػػاؿ:  ف اليصػػب وكػػكف " ػػالكاك المصػػاة ض عمػػ   ٌيا
ةصػػػػد  امػػػػا العطػػػػؼ ج ويصػػػػب الععػػػػؿ  عػػػػدهما  ٌج  موتإػػػػ  العطػػػػؼ عمػػػػ  

 (.ُميصكب"(
ـى  ذف تسػػػػػمكياا كاك  ذا ةػػػػػالكا  ٌف الػػػػػكاك هػػػػػي كاك المعوػػػػػض ، يوػػػػػكؿ: ًلػػػػػ كاع
ا لمعطػؼ عمػ   ـى  ذف تإمركف  ف مػف  جػؿ جعػؿ المإػارع صػالةن عطؼ؟ كًل

 ما ة مل؟
ػػػا ، ك رل  ٌف الػػػذم  كةعاػػػـ فوػػػل كػػػّـ اليةػػػكووف فػػػي وظاػػػر  ٌف  تياةإن

ةػػػػكلاـ :  ٌف الػػػػكاك  فػػػػادت المعوػػػػض كالعطػػػػؼ فػػػػي  ف كاةػػػػد ، مػػػػع  ٌياػػػػا لممعوػػػػض 
 ةسب.

وػػػيوض اليةكوػػػكف معيػػػػ  العطػػػؼ فػػػي الػػػػكاك الداخمػػػض عمػػػ  الععػػػػؿ -ٓ
كويوإػػكيل عيػػدما وجعمكياػػا  (ِ(المإػػارع الميصػػكب ةػػوف وسػػٌمكياا كاك الجمػػع

يةك :  كل س ع اّة كتوٌر عويي ، كيةك: ج  معي  ، مع ، كةوف وذكركف  ٌف 
تاكػػؿ السػػػمؾ كت ػػرب المػػػ ف ، هػػك  توػػػدور: كلػػ س ع ػػػاّة مػػع ةػػػرة عويػػػي ، كج 

" ػػاٌف  (ٓ(كاي ػػمكيي (ْ( ػػؿ صػػرح ا ػػف السػػراج (ّ(تاكػػؿ السػػمؾ مػػع  ػػرب المػػ ف
                                                 

 . ِّْ رح عمدة الةافظ  تةووؽ الدكرم، ص( ُ(
، كاجيمػػكذج فػػي اليةػػك لمزمخ ػػرم مػػع كتػػاب يزهػػض الطػػرؼ، ِّالجمػػؿ لمجرجػػايي، ص( ِ(

 ُٗ، ُٕ، كفاتةػػػض ا عػػػراب، صُّٔ/ْ، كاجمػػػالي اليةكوػػػض ج ػػػف الةاجػػػب ٕٗص
 . ِّ، كالمغي  في عمـ اليةك لمجار  ردم، صّٗكا عراب عف ةكاعد ا عراب ص

، ك ػػػػرح َِْ-ِّٗ، ك ػػػػرح  ػػػػذكر الػػػػذهب، صِٓ/ٕ ػػػػرح المعصػػػػؿ ج ػػػػف وعػػػػوش ( ّ(
، كال ػػػكاهد عمػػػ   ػػػػرح  لعوػػػض ا ػػػف مالػػػػؾ، ٕٓالمغيػػػي فػػػي عمػػػـ اليةػػػػك لمموّيػػػي، ص

 . ِْٖ/ِ، كمغيي الم وب ّٖٗص
 . ُٗٓ/ِايصكؿ في اليةك ( ْ(
 . َّٖ/ّةا وض الص اف ( ٓ(
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ٌياػػػـ ويوإػػػكيل عيػػػدما وسػػػمكياا كاك ، مػػػع ، الػػػكاك فػػػي هػػػذا  معيػػػ  ،  فوػػػط". كاع
 .(ُ(مع

كهذا ووإي تعوػوف  (ِ(يدما وسمكياا صراةض ، كاك المعوضكويوإكيل ع
معي  المعوض فواػا دكف العطػؼ ؛ يٌيػل المصػطم  يعسػل الػذم كإػع عمػ  كاك 
المععكؿ معل المعرد ، في يةػك: ايتظرتػؾ كطمػكع ال ػمس ، فاػذه الػكاك جعمػت 

ػا، فوػد ذكػر الغزالػي (ت هػػ(  ٌف الػكاك: "تكػكف لمجمػع ، كوػكلاـ: َٓٓكتمػؾ تمامن
كممػف ةصػد  (ّ(كػؿ السػمؾ كت ػربى المػ ف"جاّ ال رد كالطوالسضى ككوػكلاـ : ج تا

 دخالاما في مصطم  كاةد مف اليةكووف ، السوكطي، فذكر  ٌف مف اليكاصب 
ذػػـ عرفاػػا  ػػاٌف معياهػػا ،  (ْ("كاك ، مػػع ، فتيصػػب المععػػكؿ معػػل... كالمإػػارع"

ا التعروػػؼ ، كهػػك ممصػػاة ض مػػا ة ماػػا لمػػا  عػػدها فػػي زمػػاف كاةػػد ، فوػػد  ػػمما
ػػػا كةػػػد جعػػػؿ صػػػاةب  (ٓ(لتعروػػػؼ المععػػػكؿ معػػػل المعػػػرد يعسػػػل الػػػذم جعمػػػل  وإن

ػا لمػكاك الداخمػض عمػ  المإػارع الميصػكب ككػذلؾ  (ٔ(الم كاة هذا التعروؼ  وإن
 .(ٕ(المةدذكف كةدكا  وياما في التعروؼ

فػػػػكاك المإػػػػارع الميصػػػػكب ككاك المععػػػػكؿ معػػػػل المعػػػػرد مصػػػػطمةاما 
المععػكؿ معػل المعػرد كاةد، كتعروعاما كاةد ، كالمعركؼ عيد اليةكووف  ٌف كاك 

                                                 

 . ُٖٕ/ُا تواف لمسوكطي ( ُ(
، كالجػػػامع الصػػػغور ُِّ-َُّ، ك ػػػرح  ػػػذكر الػػػذهب، صُٕٓ/ّ كإػػػ  المسػػػالؾ ( ِ(

اهد الوطػػر لم ػػر ويي، ك ، ك ػػَٖ، كالم ػػكاة العتةوػػض، صُّٕ-ُِٕج ػػف ه ػػاـ، ص
 .ٖ، ٔص

 . ٖٔ-ٖٓ  ك ةامد الغزالي، الميخكؿ مف تعمووات ايصكؿ، ص( ّ(
 . ُٖٕ/ُا تواف ( ْ(
 . ُٓٗالم كاة العتةوض، الكّـ لمسوكطي، ص( ٓ(
 . َٖالمصدر يعسل، ص( ٔ(
 . ُّٔيدكات اليةكوض، صكمعجـ ا ّْٓ ةساـ الكّـ العر ي، ص( ٕ(
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ج وجػػكز  ف ت ػػاب  ػػالعطؼ ال تػػض ؛ يٌيػػل ميػػاةض لمعياهػػا ، ككجػػكده وسػػتمـز 
  لغاّها  ك  فسادها.

وػػيوض اليةكوػػكف معيػػ  العطػػؼ فػػي الػػكاك الداخمػػض عمػػ  المإػػارع -ٔ
الميصػػػكب ةػػػوف وػػػذكركف " ياػػػا تيصػػػب الععػػػؿ المسػػػتو ؿ  ذا  ردت  اػػػا غوػػػر 

 .(ُ(معي  العطؼ"
 ٌف ا ف جيػي لػـ وجػز المععػكؿ معػل المعػرد،   ٌج عيػد كعم  الرغـ مف   

صػػةض عطعػػل ، فإٌيػػل هيػػا فػػي المإػػارع الميصػػكب  كػػد  ف الععػػؿ ويصػػب  ذا 
 .(ِ(كايت الكاك " معي  الجمع... مجردة مف العطؼ"

كهذا مػا ا ػترطل اليةكوػكف فػي الػكاك ليصػب المإػارع  عػدها ، كلاػذا   
اطعض ؛ يٌياا لك كايت هي ، لجعمػت صرح الكاسطي  اٌف "هذه الكاك لوست الع

كصػػرح  عإػػاـ  ػػاٌف العطػػؼ فػػي مذػػؿ هػػذه  (ّ( عػػراب الذػػايي كػػإعراب ايكؿ"
الةالض ، متعذر مف هذه الجاض ، كمف جاض  ٌف الععؿ الذم  عدها مخػالؼ لمػا 

ا  .(ْ(ة ماا في المعي   وإن
فةوف وذكر اليةكوكف  ٌف الػكاك الداخمػض عمػ  المإػارع الميصػكب كاك   
ؼ ، فإٌف هذا ومزماـ  ف ومغكا فواا معي  المعوض ، فمػف التيػاةض  ف ووػاؿ عط

 اذا كهػذا فػي كةػت كاةػد ، كهػذا مػا تكصػؿ  لوػل الرإػي ، فوػاؿ : "كػذا يوػكؿ 
فػػػي الععػػػؿ الميصػػػكب  عػػػد كاك الصػػػرؼ... لوكػػػكف الصػػػرؼ مر ػػػدنا مػػػف  كؿ 
ر ايمػػر  ٌياػػا لوسػػت لمعطػػؼ ، كلػػك جعميػػا الػػكاك عاطعػػض لممصػػدر عمػػ  مصػػد

                                                 

، ُٖٗوػػػػؽ   ػػػػي  ػػػػيب، صو، ك تةُٖٖ-ُٕٖالجمػػػػؿ، لمزجػػػػاجي  ةووػػػػؽ الةمػػػػد، ص( ُ(
 . ِٓٓ-ِْٓالةمؿ، ص

 . َُِالممع،  تةووؽ  رؼ، ص( ِ(
 . ُٖ رح الممع ي ي الكاسطي، ص( ّ(
 . ُٕٓ/ِ رح الجمؿ ج ف عصعكر ( ْ(
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متصود مػف الععػؿ ة مػل، كمػا ةػاؿ اليةػاة ، لػـ تكػف فوػل يصكصػوض عمػ  معيػ  
 .(ُ(الجمع"

مػػػف المعػػػركؼ  ٌف اليةػػػكووف متعوػػػكف عمػػػ  معوػػػض الػػػكاك الداخمػػػض عمػػػ    
ٌيمػػػا  ذ ػػػات  المإػػػارع الميصػػػكب، كالةػػػدوث السػػػا ؽ لػػػـ وكػػػف  ذ ػػػات هػػػذا ، كاع

 ي .تجرودها مف معي  العطؼ ، فاي كاك معوض خالصض لاذا المع
وظاػػػر مػػػف كػػػّـ سػػػو كول  ٌف سػػػ ب إضػػػمار )أف( كمعنػػػى العطػػػؼ :   

 إػػػمار ( ف( كػػػاف عمػػػ  يوػػػض تةكوػػػؿ الععػػػؿ  لػػػ  مصػػػدر مػػػؤكؿ  غوػػػض صػػػّح 
عطعل عم  مصدر مذمل ، فاك وذكر  ٌف ال اعر في ةكلػل : ج تيػل عػف خمػػؽ 

معٌف الياػػػي كا توػػػاف، فصػػػار (تػػػاتي( عمػػػ   إػػػمار تمذمػػػػل  " راد ج وجػػػ كتػػػاتيى 
 .(ِ( ف"
ك كإػػػ  ايخعػػػش هػػػذه الوإػػػوض ، فػػػذكر  ٌف المػػػتكمـ فػػػي يةػػػك المذػػػاؿ   

المذككر"  إمر مع الععؿ ،  ف ؛ يف ،  ف ، مػع الععػؿ تكػكف اسػما فتعطػؼ 
 .(ّ(اسما عم  اسـ ، كهذا تعسور جموع ما ايتصب مف الكاك كالعاّ"

ك كإػػػػػػ  ا ػػػػػػف السػػػػػػراج هػػػػػػذه الوإػػػػػػوض  كذػػػػػػر ، فػػػػػػذكر  ٌف المإػػػػػػارع   
الكاك عم  إر وف " ةػدهما  ف وعطػؼ الععػؿ عمػ  المصػدر ،  الميصكب  عد

يةك ةكلؾ: وعج يي إرب زود كتغإب ، ترود، ك ف تغإب ... فإذا يص ت 
فوػػد عطعػػت اسػػمنا عمػػ  اسػػـ ، كلػػكج  ٌيػػؾ  إػػمرت ،  ف ، مػػا جػػاز  ف تعطػػؼ 
الععػػػػػؿ عمػػػػػ  اجسػػػػػـ ؛ جف ايسػػػػػماّ ج تعطػػػػػؼ عمػػػػػ  ايفعػػػػػاؿ ، كج تعطػػػػػؼ 

                                                 

 َّٔ/ّكةا ػػػوض الصػػػ اف  َُٗ/ِ،  ػػػرح المغيػػػي لم ػػػميي ٖٔ-ٕٔ/ْ ػػػرح الرإػػػي ( ُ(
 . ُُٔ/ِكةا وض الخإرم 

 . ّْ -ِْ/ّكتاب سو كول ( ِ(
 . ّٔ/ُ، ٗٓ-ٖٓ/ُ، ٓٔ/ُمعايي الور ف ( ّ(
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اّ يف العطػػػػؼ يظوػػػػر التذيوػػػػض ، فكمػػػػا ج وجتمػػػػع الععػػػػؿ ايفعػػػػاؿ عمػػػػ  ايسػػػػم
 .(ُ(كاجسـ في التذيوض ، كذلؾ ج وجتمعاف في العطؼ

كوػػػذكر   ػػػك عمػػػي اليةػػػكم  ٌف " ف ، ج تكػػػاد تعمػػػؿ ةتػػػ  تذ ػػػت مياػػػا   
ػػػػا  ك وعطػػػػؼ عمػػػػ  اسػػػػـ" كا ػػػػف  (ّ(ح  اػػػػذا ، الجرجػػػػايي. كممػػػػف صػػػػرٌ (ِ(عكإن

، كا ػػػػػف (ٕ(كركػػػػػف الػػػػػدوف اجسػػػػػتر اذل (ٔ(، كالعك ػػػػػرم(ٓ(ةاجػػػػػبالكا ػػػػػف  (ْ(معػػػػط
 .(ٗ(، كالزرك ي(ٖ(ه اـ

، ككّماػػـ عامػػض كػػاف صػػروةا  ػػاٌف ( ف( (َُ(كهػػذا هػػك المػػذهب السػػائد   
تإمر ة ػؿ المإػارع عيػدما وػراد عطعػل عمػ  مػا ة مػل ، فإإػمار ،  ف ،  ذف 
كػػاف لاػػذا السػػ ب ، لوكػػكف المإػػارع  ػػل مصػػدرنا مػػؤكجن  ميزلػػض اجسػػـ ، لوصػػ  

  اسـ مذمل ، جمتياع عطؼ الععؿ عم  اسـ ، يةك : كل س ع اّة عطعل عم
يةػك:  (ُُ(كتور عويي ،  ك لوص  عطعػل (عمػ  مصػدر ميتىػكىهكـ لمععػؿ المتوػدـ(

 ج تاكؿ السمؾ كت رب الم ف. 

                                                 

 . ُٓٓ/ِ، ُٗٓ/ِايصكؿ في اليةك ( ُ(
  تةووؽ ميصكر. ُُّك تةووؽ عماورة، كص َُٗالمسائؿ العسكروات، ص( ِ(
 . َُُٕ-ََُٕ/ِموتصد ال( ّ(
 . َِّالعصكؿ الخمسكف، ص( ْ(
 . ُٓ/ِا وإاح في  رح المعصؿ ( ٓ(
 . ْْٔالم اب، ص( ٔ(
 . ٓٗٗال سوط في  رح الكافوض، ص( ٕ(
 . ُُٖ/ّ كإ  المسالؾ ( ٖ(
 . ّْٓ/ْال رهاف ( ٗ(
مػػػف كتػػػب المةػػػدذوف فػػػي هػػػذا ال ػػػاب دركس فػػػي المغػػػض العر وػػػض لّيطػػػاكي كفػػػاخكرم  (َُ(

كفػػػػي الدراسػػػػات اليةكوػػػػض كالمغكوػػػػض، لمػػػػدكتكر اةمػػػػد عمػػػػـ الػػػػدوف الجيػػػػدم  ْٗ-ْٖ/ُ
ُ/ِْٗ. 

 . ُٕٓ/ِ رح الجمؿ ج ف عصعكر ( ُُ(
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 (ِ(، كا ػػػػف ه ػػػػاـ(ُ(كممػػػػف اسػػػػتخدـ ع ػػػػارة (مصػػػػدر متػػػػكهـ( المػػػػرادم  
كممف استخدـ اسػتخدـ  (ٔ(يموركمةمد ا (ٓ(كالدسكةي (ْ(كال وتك ي (ّ(كال ميي

ػػػوكد( وػػػس الةمصػػػي كذكػػػػركا  ف  (ٖ(كالجرجػػػايي (ٕ(اسػػػتخدـ ع ػػػارة (مصػػػدر ميتىصى
 التودور: ج ومكف ميؾ  ف تجمع  وف  كؿ السمؾ ك رب الم ف.

كاليةكوػػكف فػػي المذػػاؿ ايخوػػر كيةػػكه اإػػطركا  لػػ  سػػمكؾ عػػدة طػػرؽ   
 كعرة مف  جؿ  ف وصمكا  ل  معي  العطؼ الذم كإعكه عم  الكاك : 

الطروػػؽ ايكؿ : جعػػؿ المإػػارع الميصػػكب ميصػػك نا  إإػػمار ،  ف ،   
لوكػػػكف الععػػػؿ  ػػػل مصػػػدرنا مػػػؤكجن  ميزلػػػض المعػػػرد ، كهػػػذه الخطػػػكة  ووػػػت تعػػػايي 

 ، مع زوادة جعماا مصدرنا معطكفنا عم  فعؿ، كهذا ج وجكز. ا  كاؿ يعسل
الطروؽ الذايي : لةٌؿ ةإوض ا  كاؿ ا إافي الجدود ، جعمػكا الععػؿ   

ا .  ايكؿ (المعطكؼ عمول(  ميزلض المصدر المؤكؿ  وإن
 ف صػػواغض المصػػػدر مػػف الععػػػؿ المتػػاخر (كت ػػػرب( لػػل مػػػا وسػػػكغل ،   

كوص  تودور المصدروض فول ، ك ف توكؿ:  ج فاك مذ ت ، كما  ٌيل ميصكب ، 
لمػ ف ،  ٌمػا الععػؿ المتوػدـ (ج تاكػؿ( ، فػإٌف اليةػكووف اتاكؿ السمؾ ك ف ت ػرب 

وصرةكف  اٌف صواغض المصدر ميل ، لوس لاا ما وستيد  لول ال تض ،  وػد  ٌياػـ 
تخومػػػكا فوػػػل المصػػػدروض ، لػػػذلؾ سػػػمكه مصػػػدرنا متكهمػػػا  ك متصػػػودنا ، فاسػػػتطاع 

                                                 

 . ُٕٖالجي  الدايي، ص( ُ(
 . ّٕٗ/ِمغيي الم وب ( ِ(
 . َُٗ/ِ رح المغيي لم ميي ( ّ(
 . ُْٗصرؼ العياوض، ص( ْ(
 . َّ/ِةا وض الدسكةي عم  المغيي ( ٓ(
 . ٗٓةا وض مةمد ايمور عم   رح  ذكر الذهب، ص( ٔ(
 . ّّْ/ُةا وض وس الةمصي عم   رح التصرو  ( ٕ(
 . ُِّ رح الجرجاكم عم   كاهد ا ف عووؿ، ص( ٖ(
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وكف ا ف  ف وصمكا عف طروؽ هذه التاكوّت  لػ  عطػؼ مصػدر موػدر اليةك 
عم  مصدر متكهـ . لكف  ووت الجممض تعايي ا  كاؿ ؛ يٌف الكاك  ووت  عػد 
هذوف التودوروف تعوػد العطػؼ لعظنػا كمعيػ ، لػذلؾ كجػدكا  يعسػاـ ايتاػكا  لػ  مػا 

  دؤكا  ل ، كتةا كا الكةكع فول .
لجػػػؤكا  لػػػ  الطروػػػؽ الذالػػػث : كهػػػك  ياػػػـ  كلكػػػي وجعمكهػػػا تعوػػػد المعوػػػض  

  إافكا مف  ي ائاـ ع ارة، ج وكف ميؾ  ف تجمع  وف كذا ككذا.
هػػػؿ ومكػػػف ة ػػػكؿ مذػػػؿ هػػػذه التػػػاكوّت مػػػف  جػػػؿ تسػػػكو، جعػػػؿ الػػػكاك   

إػػػمار ، ف ،  عػػػدها ؟  كػػػاف العػػػرب وتصػػػكركف كػػػٌؿ هػػػذه التوػػػدورات  عاطعػػػض كاع
 لم ف؟المتكمعض ةوف ةالكا: ج تاكؿ السمؾ كت ربى ا

و ػػدك  ٌف اليةػػكووف اإػػطركا  لػػ   ف وجعمػػكا المإػػارع ميصػػك ا  ػػػ( ف(   
مإػػمرة دكف  ػػػاةي اليكاصػػب لةػػػٌؿ ا  ػػكاؿ الػػػذم كةعػػكا فوػػػل ، عيػػدما جعمػػػكا 

 الكاك كاك عطؼ.
ذا ذ ػػت فومػػا    فػػإذا كػػاف  إػػمار ،  ف ، جػػاّ مػػف عػػد الػػكاك عاطعػػض ، كاع

وذ ػػػت تموائوػػػا عػػػدـ  توػػػدـ تعصػػػومل عػػػدـ صػػػّح هػػػذا الجايػػػب العطعػػػي فواػػػا ،
صّح هػذا ا إػمار ،  ك فػي ايةػؿ عػدـ الةاجػض  لوػل ، كةويئػذ ج وكػكف مػا 

 ومزميا  ف يجعؿ الياصب هك  ف المصدروض لوس غور.
كالمعركؼ  ٌف جماكر ال صرووف ةالكا  اػذا الياصػب ؛ يٌياػـ ا ػترطكا   

ّن لعظًوػػا ،  وػػد  ٌياػػـ فػػي  الكةػػت يعسػػل فػػي العامػػؿ  ف وكػػكف فػػي ايغمػػب عػػام
ا ػػترطكا فػػي المإػػارع  ٌيػػل ج ويصػػب  عػػد الػػكاك ،  ٌج  ذا كايػػت "تعوػػد المعوػػض 

 (ِ(المعوػػػض التػػػي وػػػدؿ عمواػػػا فةػػػكل الكػػػّـ، لػػػـ تجعمػػػل مصػػػركفنا" ج"فمػػػك  (ُ(  ػػػدان"
ٌج، فػّ كةػد  كػد  (ّ(فيصب المإارع وككف عيػد دجلػض الػكاك عمػ  المصػاة ض كاع

                                                 

 . ّْٖ-ّْٕالمستكفي في اليةك، ص( ُ(
 . ّْٗالمصدر يعسل، ص( ِ(
 . َّٔ/ّ، ك رح اج مكيي (ةا وض الص اف( ّٓٓ-ِّٓ/ِ رح ا ف عووؿ ( ّ(
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ٌف الععػػػػػػػؿ الميصػػػػػػػكب  عػػػػػػػد كاك الرإػػػػػػػي هػػػػػػػذه الوإػػػػػػػوض ك كإػػػػػػػةاا فػػػػػػػذكر " 
الصػػػػػرؼ... لمػػػػػا ةصػػػػػدكا فوػػػػػل معيػػػػػ  الجمعوػػػػػض ] م: معيػػػػػ  المعوػػػػػض[ يصػػػػػ كا 

ا  ٌيل "لٌمػا ةصػدكا مصػاة ض الععػؿ لمععػؿ يصػ كا  (ُ(المإارع  عدها" كذكر  وإن
 .(ِ(ما  عدها"

فكػػّـ اليةػػكووف هػػذا وعػػد اعترافنػػا مػػف ةوػػث لػػـ و ػػعركا  ػػاٌف المإػػارع   
، كلػػػػوس  إػػػػمار ، ف ، ة مػػػل ، فاػػػػك  ذف فعػػػػؿ  يصػػػب لدجلتػػػػل عمػػػػ  المعوػػػض

صػػػرو  فػػػي فعموتػػػل، كلػػػوس مصػػػدرنا مػػػؤكجن  ميزلػػػض المعػػػرد، فتكػػػكف الػػػكاك التػػػي 
وعترؼ اليةكوكف  اٌياا كاك المعوػض لعظنػا كمعيػ  ، ةػد دخمػت عمػ  جممػض فعموػض 

 ةوووض ، ك اذا وذ ت صةض كةكع المععكؿ معل جممض فعموض عيد اليةكووف.
اليصب في المإارع  عد الكاك  إإػمار ،  ف ، كػاف لعػّج  ٌف جعؿ   

 م كمض، لذا يجد مف اليةكووف مف ماؿ عيل.
ووػػكؿ العػػراّ عػػف اليصػػب  النصػػب عمػػى الصػػرؼ مػػذوب الكػػكفييف :  

" ف تػػػاتي  ػػػالكاك معطكفػػػض عمػػػ  كػػػّـ فػػػي  كلػػػل ةادذػػػض ، كج  (ّ(عمػػػ  الصػػػرؼ
 ؾ فاك الصرؼ كوكلل :تستووـ  عادتاا عم  ما عطؼ عمواا ، فإذا كاف كذل

  ََََََََج تيل عف خمؽ كتاتيى مذمىل      
 (ْ( ج تػػرل  ٌيػػل ج وجػػكز  عػػادة ، ج، فػػي تػػاتي مذمػػل ، فمػػذلؾ سػػمي صػػرفا" 

 .(ٓ(ك اذا ةاؿ  ت اع الككفووف

                                                 

 . ٕٔ/ْ رح الرإي ( ُ(
 . ٖٔ/ْالمصدر يعسل ( ِ(
"الصرؼ هك ر م العراّ كت عل الككفوكف ةالل في الظركؼ التػي توػع  خ ػاران كفػي يصػب ( ّ(

مػاـ   المععكؿ معػل كيصػب المإػارع  عػد كاك المعوػض كفػاّ السػ  وض" ا ػك ع ػاس ذعمػب،
 .ّ، هامشِٓاليةكووف الككفووف، ع د الج ار عمكاف الياومض، تةت الط ع، ص

 . ُّٗ/ُ، كويظر ّْ/ُمعايي الور ف ( ْ(
 . َُُ-َُٗكالةركؼ لممزيي، ص ّٔ/ُّ، ِِٓ/ّتعسور الط رم ( ٓ(
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كةػػد   ػػار الزجػػاج  لػػ  هػػذا المػػذهب كةػػاؿ: "هػػك الػػذم وسػػمول  عػػض   
لمإػػارع ميصػػكب عيػػد الكػػكفووف  ٌف ا يكذكػػر ال طموكسػػ (ُ(اليةػػكووف الصػػرؼ"
كذكر   ك ال ركات  ف ايي ارم  ٌف المإارع في يةك: ج  (ِ( كاك المعوض يعساا

 .(ّ(تاكؿ السمؾ كت ربى الم ف ، ميصكب عيد الككفووف "عم  الصرؼ"
كذكػػر المػػرادم  ٌيػػل ةػػد "ذهػػب  عػػض الكػػكفووف  لػػ   ٌف الػػكاك فػػي ذلػػؾ   

 (ْ(ٌف الععػػػؿ ميصػػػكب  المخالعػػػض"هػػػي ياصػػػ ض  يعسػػػاا ، كذهػػػب  عإػػػاـ  لػػػ   
كذكػػػر ا ػػػف ه ػػػاـ  ٌف الكػػػكفووف سػػػمكا هػػػذه الػػػكاك ، كاك الصػػػرؼ ، كالمإػػػارع 

، كذكر العك رم  ٌف المإارع الميصكب  عد كاك (ٓ(ميصكب عيدهـ  اذه الكاك
. (ٔ(كاك المعوض جعؿ " يص ل عيد الككفووف عم  الصرؼ كهك معيػ  الخػّؼ"

كمصطم  اليصػب عمػ  .  م:  ٌف مصطم  اليصب عم  الصرؼ (ٔ(الخّؼ"
كيسػػب ال وتك ػػي  (ٕ(ا كاةػػد ، كمذػػؿ هػػذا ذكػػر الرإػػيمػػعمػػ  الخػػّؼ ، معياه

كذكر الكيغراكم في كتا ل ،  (ٖ( ل  الككفووف يصب المإارع عيدهـ  المخالعض
ذػػػـ  (ٗ(، المػػػكفي فػػػي اليةػػػك الكػػػكفي  ٌف "المإػػػارع ويصػػػب  معيػػػ  كاك الجمػػػع"

 .(َُ(ميصكب عم  الخّؼ" العراّ  ٌيل ةاؿ:  ٌف الععؿ " عد الكاك ل  يسب 

                                                 

 . ِْٔ/ُمعايي الور ف ( ُ(
 . ِٓٓ-ِْٓالةمؿ، ص( ِ(
 . ٓٓٓ/ِاجيصاؼ ( ّ(
 . ُٕٖالجي  الدايي، ص( ْ(
 .ُّٔ/ِالمغيي ( ٓ(
 . ِْٔالم اب، ص( ٔ(
 . ْٓ/ْ رح الرإي ( ٕ(
 . ُْٖصرؼ العياوض، ص( ٖ(
 . ُُٔالمكفي في اليةك الككفي، ص( ٗ(
 . ُُٕالمصدر يعسل، ص( َُ(
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كذكر الدكتكر المخزكمي  ٌف جموع ايدكات التي تيصب الععؿ  عدها   
 إإػػػػمار ،  ف ، عيػػػػد ال صػػػػرووف، هػػػػي يعسػػػػاا  دكات يصػػػػب لممإػػػػارع عيػػػػد 

، ك إػاؼ (ِ(كذكر  ف الخّؼ مصطم  ككفي، لـ ووػؿ  ػل  صػرم (ُ(الككفووف
 عػػػػد كاك  ك إػػػػاؼ  ٌف الظػػػػركؼ عيػػػػد العػػػػراّ ميصػػػػك ض  ػػػػالخّؼ ، كالمإػػػػارع

 .(ّ(المصاة ض ميصكب عيده  الصرؼ
كذكػػر فػػي مكإػػع  خػػر  ٌف المإػػارع  عػػد كاك المعوػػض ميصػػكب  ػػالكاك    

يعسػػػػاا عيػػػػد جماػػػػكر الكػػػػكفووف ،  ٌمػػػػا عيػػػػد العػػػػراّ فالياصػػػػب لاػػػػذا الععػػػػؿ هػػػػك 
 .(ْ(الصرؼ  ك الخّؼ

كػػػاف المإػػػارع  عػػد كاك المعوػػػض ميصػػػك نا عيػػػد  كعمػػ  كػػػؿ ةػػػاؿ سػػكاّ   
يػػػػ  الصػػػػرؼ  ـ المخالعػػػػض  ـ  ػػػػالكاك يعسػػػػاا ، فػػػػالمتعؽ عموػػػػل  ٌف الكػػػػكفووف  مع

المإارع ميصكب عيدهـ  عػد هػذه الػكاك  غوػر  إػمار ،  ف ،  م:  ٌف الععػؿ 
،  ميزلض المعػرد ، كهػذا وعيػي  ٌياػـ  اػذا المػذهب  هيا عيدهـ لوس مصدرنا مؤكجن

  ودكا صةض كةكع المععكؿ معل جممض فعموض.
يسػػػػب النصػػػػب بغيػػػػر إضػػػػمار أف عنػػػػد جماعػػػػة مػػػػف البصػػػػرييف :   

 لػ    ػي عمػر الجرمػي  (ٕ(كالرإػي (ٔ(ك  ك ال ركات  ف ايي ػارم (ٓ(يال طموكس
هػػػػ(  ٌيػػػل ذهػػب  لػػػ   ٌف المإػػػارع الميصػػكب  عػػػد كاك المعوػػػض ِِٓالجرمػػي (ت

ميصػػكب  ػػالكاك يعسػػاا ، كذكػػركا  ٌيػػل لػػـ ووػػؿ  اػػذا غوػػره مػػف ال صػػرووف. لكػػف 

                                                 

 . ِٖٓمدرسض الككفض، ص( ُ(
 . ِّٗمدرسض الككفض، ص( ِ(
 . ِٓٗالمصدر يعسل، ص( ّ(
 .  َّٔالمصدر يعسل، ص ( ْ(
 . ِٓٓ-ِْٓالةمؿ، ص( ٓ(
 . ٓٓٓ/ِاجيصاؼ ( ٔ(
 . ْٓ/ْ رح الرإي ( ٕ(
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الوػػكؿ  يصػػب المإػػارع  غوػػر  إػػمار ،  ف ، لػػـ وكػػف غرو نػػا الػػذم وظاػػر  ٌف 
عيد ال صرووف  يعساـ ، فإّن عف الككفووف ، فالط رم ووكؿ في  عػراب ةكلػل 

ػػػػكفى تعػػػال : ( ػػػػؽَّ كىأىنػػػػتيـٍ تىٍعمىمي ػػػػكٍا اٍلحى تىٍكتيمي ػػػػؽَّ ًباٍلبىاًطػػػػًؿ كى  ٌف  (ُ((كىءى تىٍمًبسيػػػػكٍا اٍلحى
ػػػا عمػػػ  العطػػػؼ  ك ميصػػػك نا عمػػػ  المإػػػارع (كتكتمػػػكا(  ٌمػػػا  ف وكػػػكف "مجز  كمن

 .(ِ(المعي  الذم وسمول اليةكوكف صرفنا"
ف ويعٌد مف  ت اع الككفووف ،  كة   ع ارتل المذككرة العامض    فالط رم، كاع

لػػػػـ وكػػػػف مةصػػػػكرنا عيػػػػد  (تكتمػػػػكا( فػػػػي هػػػػذه ا وػػػػض  لػػػػ   ٌف يصػػػػب المإػػػػارع
 الككفووف.

كػػػػػر عػػػػػف كةػػػػػد كجػػػػػدت الزجػػػػػاج تطػػػػػرؽ  لػػػػػ   عػػػػػراب هػػػػػذه ا وػػػػػض ، كذ  
المإػػػػارع يعسػػػػل  ٌيػػػػل "وصػػػػم   ف وكػػػػكف يصػػػػ نا ... كمػػػػذهب الخموػػػػؿ كسػػػػو كول 
كايخعػػػػش كجماعػػػػػض مػػػػف ال صػػػػػرووف  ٌف جموػػػػػع مػػػػا ايتصػػػػػب فػػػػي هػػػػػذا ال ػػػػػاب 

 .(ّ(ف إإمار ،  ف"
فمعظل "كجماعض مػف ال صػرووف"   ػارة كاإػةض ميػل  لػ   ٌف هيػاؾ مػف   

 هذه الجماعض ، مف ةاؿ  اليصب  غور  إمار ،  ف.غور 
،  جػػػاز (ْ(كمػػػا  ٌف الزجػػػاج ، مػػػع  ٌيػػػل ويوػػػؿ مػػػذهب ال صػػػرووف ال ػػػائع  

كَّػػػاـً لمإػػػارع فػػػي ةكلػػػل تعػػػال : (ايصػػػب   تيػػػٍدليكٍا ًبىىػػػا ًإلىػػػى اٍلحي  ػػػالكاك،  ك  (ٓ((كى

                                                 

 . ِْسكرة ال ورة، ا وض ( ُ(
 . ٗٔٓ/ُتعسور الط رم ( ِ(
عرا ل ( ّ(  . ْٗ/ُمعايي الور ف كاع
 . َْٔ/ُمعايي الور ف ( ْ(
 . ُٖٖسكرة ال ورة، مف ا وض ( ٓ(
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ـى كذكػػػػػػر  ٌف فػػػػػػت  المإػػػػػػارع فػػػػػػي ةكلػػػػػػل تعػػػػػػال : ( (ُ( معيػػػػػػ  الصػػػػػػرؼ يىٍعمىػػػػػػ كى
اًبًريفى   .(ّ(كاف "عم  اليصب  الكاك" (ِ((الصَّ

  ػػك جععػػر اليةػػاس  ٌيػػؾ  ذا ةمػػت : ج تإػػرب زوػػدنا كتاخػػذى مالػػل كذكػػر   
كذكػػػػػر الزجػػػػػاجي ، كهػػػػػك  صػػػػػدد  عػػػػػراب  (ْ(يصػػػػػ ت (تاخػػػػػذ(   ػػػػػكاك الصػػػػػرؼ

المإػػػارع الميصػػػكب  عػػػد الػػػكاك " ٌف جموػػػع مػػػا ايتصػػػب مػػػف الجكا ػػػات  العػػػاّ 
كالػػػػػػكاك ، فإٌيمػػػػػػا تيصػػػػػػب ، لمخالعتػػػػػػل الذػػػػػػايي ايكؿ ، ك ٌيػػػػػػل ج ومكػػػػػػف عطعػػػػػػل 

 .(ٓ(عمول"
 ػػؿ ةػػد صػػرح  كجػػكب يصػػب المإػػارع  ػػالكاك يعسػػاا ، فػػي يةػػك: ج   

تاكؿ السمؾ كت ربى الم ف ، فود جعؿ الػكاك كالعػاّ ياصػ توف لمععػؿ فػي جػكاب 
 .(ٔ(ايمر، كالياي ، كالتميي كالعرض ، كاليعي كاجستعااـ كالدعاّ

ظػػاهر كػػّـ   ػػي الواسػػـ هػػذا ، وػػكهـ  ٌف الػػكاك  ٌف كذكػػر ال طموكسػػي: "  
الععػػػؿ المسػػػتو ؿ  يعسػػػاا دكف  إػػػمار ،  ف، ككػػػذلؾ ةػػػاؿ فػػػي كتا ػػػل تيصػػػب 

 .(ٕ(المكإكع في معايي الةركؼ ... كهذا صرو  مذهب الككفووف"
ككذلؾ يع  الةودرة الوميي  ف وككف المإارع ميصك ا  ػ( ف( مإػمرة   

كما  ٌيل يع   ف تككف هذه الكاك كاك عطؼ.  (ُ(ك كد  ٌيل ميصكب  الكاك يعساا
                                                 

 . ِْٔ/ُمعايي الور ف ( ُ(
 . ُِْسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ِ(
 . ْٖٔ/ُمعايي الور ف ( ّ(
 .ُٗ(  التعاةض في اليةك، صْ(
 . َِّالجمؿ لمزجاجي،  تةووؽ   ي  يب، ص( ٓ(
ةووػؽ الةمػد، ت، ك ُٖٗ، كالجمؿ  تةووػؽ   ػي  ػيب صّٗ-ّٖةركؼ المعايي، ص( ٔ(

كالزجػػاجي فػػي الجمػػؿ صػػٌرح  يصػػب المإػػارع  ػػالكاك كيعسػػاا فػػي يةػػك: ج  .ُٕٖص
تاكػؿ السػػمؾ كت ػػرب المػػ ف،  ج  يػػل  جػػاز يصػػ ل  إإػػمار  ف فػػي يةػػك: كلػػ س ع ػػاّة 

  كتورك عويي.
 . ِٓٓ-ِْٓالةمؿ، ص( ٕ(
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عف كاك (كتاتي مذمل( ك (كت رب الم ف(  ٌف " صػؿ هػذه الػكاك عطؼ.  ؿ ةاؿ 
ا اػػػعمػػػ  توػػػدور: ك ف افعػػػؿ ، فةػػػذفت ،  ف ، ك ةمػػػت الػػػكاك مواماػػػا فػػػدلت عمو

ك صرفت العمؿ  ل  يعساا فصارت العاممض دكف ،  ف ؛ يٌيل ج وجػكز  عمػاؿ 
 .(ِ(الةركؼ مةذكفض"

اتاػػػا ،  ك ممػػػا سػػػ ؽ ذكػػػره وتإػػػ   ٌف يصػػػب المإػػػارع  ػػػكاك المعوػػػض ذ  
 معيػػػ  الصػػػرؼ  ك الخػػػّؼ ،  م: يصػػػ ل  غوػػػر  إػػػمار ،  ف ، لػػػـ ووػػػؿ  ػػػل 
الجرمػػػي كةػػػده ، كمػػػا يسػػػب  لوػػػل. ، ك اػػػذا المػػػذهب تكػػػكف هػػػذه الطائعػػػض مػػػف 
اليةػػكووف ال صػػرووف  وػػدكا صػػراةض  ٌف كاك المعوػػض هيػػا ، ةػػد دخمػػت عمػػ  جممػػض 

ها مػف  إػمار ،  ف فعموض ةووووض ، لوست مصػدرنا مػؤكجن  ميزلػض المعػرد لتجروػد
 ، المصدروض.

كهكػػذا يػػرل  ٌف فكػػرة مجػػيّ المععػػكؿ معػػل جممػػض ،  اتػػت لوسػػت  مػػرنا   
غرو نػػا  ك  ػػاًذا ،  ك لػػـ ووػػؿ  ػػل  ٌج صػػدر ايفاإػػؿ ،  ػػؿ هػػذا مػػا اسػػتي ط مػػف 
 ةػػكاؿ جماػػكر اليةػػاة كمػػا دٌؿ عموػػل كتإػػميل مػػذهب الكػػكفووف، كجماعػػض مػػف 

 ال صرووف.
اتإػػ  المفعػكؿ معػػه بصػػيغة المضػػارع المرفػػكع كالجممػػة اءسػػمية :   

ا   عػػاد المععػػكؿ معػػل مػػف  ف وكػػكف ك مػػف المكاإػػوع السػػا وض  ٌف اليةػػكووف ةػػاكل
جممػػض ، عمػػ  الػػرغـ مػػف كركده فػػي المغػػض  صػػوغض المإػػارع الميصػػكب ، ذلػػؾ 
 جعمػػل مصػػدرنا  ميزلػػض المعػػرد ، كالػػذم سػػاعدهـ عمػػ  ذلػػؾ يصػػب الععػػؿ ،  ذ 

  لاـ المجاؿ  تودور ،  ف ، المصدروض الياصػ ض ة مػل ، كةػد ذكريػا مػف ة ػؿ فس
ػػا فػػي ايمذمػػض يعسػػاا التػػي كرد فواػػا ميصػػك نا مػػع  ػػا مرفكعن  ٌف المإػػارع كرد  وإن
اجةتعػػاظ  معيػػاه الػػذم كػػاف عموػػل فػػي ةالػػض اليصػػب  ػػاعتراؼ اليةػػكووف ،  م: 

ا عػراب ، لعػدـ تمكػياـ مػف   وي مععكجن معل ،  ٌج  ٌف اليةكووف لـ وعر كه هػذا
                                                                                                                

 . ْْٓك ؼ الم كؿ، ص( ُ(
 . ْٕٓالمصدر يعسل، ص( ِ(
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ػػػا ، كةويئػػػذ سػػػو و   تةكومػػػل  لػػػ  مصػػػدر مػػػؤكؿ ،  ميزلػػػض المعػػػرد، لككيػػػل مرفكعن
جممػػض ةوووػػض ، كعيػػدهـ المععػػكؿ معػػل ج وكػػكف جممػػض ، فاإػػطركا  لػػ   عػػراب 

 الكاك ةالوض  ك استئيافوض مع  ٌياا كاك معوض في ةوووض ايمر. 
عمػ  الجممػض الععموػض ،  ٌمػا ت وف فوما سػ ؽ ، صػةض دخػكؿ كاك المعوػض  

صةض دخكلاا عم  الجممض اجسموض ، فاذا ما صٌرح  ل اليةكوكف ، كما مٌر 
 تعصوؿ ذلؾ.

فكةكع المععكؿ معل جممض فعموض ،  ك اسموض، ةد كرد في المغض ، فموس   
  عد هذا، مسكغ لميعل ،  ؿ هياؾ ما ودعك  ل  جكازه.

اتعػؽ عموػػل الجماػػكر ، كوػػؼ  سػائؿ وسػػاؿ فووػػكؿ: لوػد عمميػػا ممػػا كربٌ   
وعػػػػرب المإػػػػارع الميصػػػػكب  عػػػػد كاك المعوػػػػض ، لكػػػػف كوػػػػؼ وعػػػػرب المإػػػػارع 
المرفكع كالجممض اجسموض  عد هذه الكاك ؟ فيجوب ،  اٌيل لوس في  عرا اما  عد 

،  ذ يت ع الطرووض يعساا التػي ات عاػا اليةكوػكف عيػد كاف كاك المعوض  م   كاؿ
، ف دجن مف  ، وعػرب  عرا اما ةاجن  ف وعرب كؿا مياما ، في مةػؿ يصػب ةػاجن

 في مةؿ يصب مععكجن معل ، كالةاؿ كالمععكؿ معل كّهما مف الميصك ات.
إلغػػػػا  المفعػػػػكؿ معػػػػه الجممػػػػة كظىػػػػكر كاك الحػػػػاؿ الداقمػػػػة عمػػػػى   

ع المععػػكؿ معػػل جممػػض فػػي يةػػك : جػػاّ زوػػد ك ةػػوف ميػػع اليةكوػػكف كةػػ الجممػػة :
رب  عػػراب لاػػا عيػػدهـ ، كهػػك الةػػاؿ فمػػك  فك كال ػػمس طالعػػض، عرجػػكا عمػػ   ةػػ

اليةػػكووف  جػػازكا  عػػراب هػػذه الجممػػض كيةكهػػا ، مععػػكجن معػػل كمػػا هػػك معياهػػا 
 اعترافاـ، لما اإطركا  ل   عراب الكاك ةالوض ، فإلغػاّ المععػكؿ معػل الجممػض 
 دل  ل  ظاكر كاك الةاؿ ،  م:  ذ ات ايخور ةػائـ عمػ   سػاس  لغػاّ ايكؿ 

صػػةو  كػػذلؾ. فوػػد ت ػػوف لػػي  ٌف الػػذم مػػيعاـ مػػف  عػػراب الجممػػض  ، كالعكػػس
مععػػػكجن معػػػل ، هػػػك ظػػػياـ  كجػػػكد كاك تسػػػم  كاك الةػػػاؿ تػػػدخؿ عمػػػ  الجممػػػض 
اجسموض ، فكؿ جممض كةعت  عد الكاك التي  فادت معي  المعوض  عر كها ةالوض 
، ، فممػػا فعمػػكا ذلػػؾ جػػردكا كػػؿ جممػػض فػػي المغػػض مػػف معيػػ  المعوػػض الػػذم  فادتػػل 
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فمف ال دواي  ف ج و و  عيدهـ غوػر المععػكؿ معػل المعػرد ، كمػف هيػا ةػالكا : 
 فك المععكؿ معل لـ ورد في المغػض جممػض ،  ػؿ ةػد كرد  ٌج  ٌياػـ لػـ وعترفػكا  ػل ، 

  ك  ياـ ةج كه  معي  الةاؿ.
،  جممػػض فػػالوكؿ  ػػكاك الةػػاؿ جػػاّ مػػف الوػػكؿ  ميػػع كةػػكع المععػػكؿ معػػل  

ايكؿ  ٌيػػػل ةػػػد ي ػػػا مػػػف هػػػذوف الوػػػكلوف م ػػػكمتاف عػػػاي  كةػػػد ت ػػػوف فػػػي العصػػػؿ 
ميامػػػػػا اليةػػػػػك العر ػػػػػي   ػػػػػد العيػػػػػاّ ،  ػػػػػؿ صػػػػػارتا معإػػػػػمتوف تعرعػػػػػت ميامػػػػػا 
م كّت جمض ،  ةكؿ ك يا كاذؽ مما  ةػكؿ :  ٌياػا لػـ تةػٌؿ عمػ  الػرغـ مػف كػؿ 
التاكوّت التػي كيظلعػت لةملاػا ،  ػؿ التػاكوّت يعسػاا صػارت م ػكّت تةتػاج 

  ل  ةؿ.
كةػػؿ المعإػػمتوف المػػذككرتوف المتػػوف يتجػػت ميامػػا المآخػػذ عمػػ  الػػرغـ   

اما جٌد وسور ؛ ذلؾ  ٌياما ي اتا مػف جػراّ  ةػّؿ  ةػداهما ومف استةكاـ عودت
اليةػكووف مكإػع الذايوػض فػي لػدف مةؿ ايخرل ، فكػؿ ميامػا ةػد كإػعت مػف 

في  اب  الةكـ فصارتا   واتوف تمامنا  عودتي معتاةوف ل ا وف ، جعؿ  ةدهما
ا خر، ك يدخؿ في ةعمل ، فمف الط وعي  ف وستةوؿ فػت  كػؿا ميامػا ، فإٌمػا  ف 
وتركػػػا مغموػػػوف  ك وعتةػػػا  كسػػػرهما ، كفػػػي كموامػػػا م ػػػكمض ، مػػػع  ٌف الوإػػػوض ج 
تةتػػػاج  لػػػ  هػػػذا  ك ذاؾ، كالةػػػٌؿ الكةوػػػد الػػػذم وجمػػػع  ػػػوف الوسػػػر كالسػػػّمض ، 

فػػي ةعػػؿ ا خػػر ، فوعػػكد كػػؿ ك صػػ   معركفنػػا ا ف ، هػػك  ف يجعػػؿ كػػؿ معتػػاح 
ميامػػػػػا  لػػػػػ  مكإػػػػػعل ايصػػػػػمي ، ككػػػػػذلؾ مػػػػػا يةػػػػػف  صػػػػػدده ، فالمعإػػػػػمتاف 

ف  ػػاف تاخػػذ  ةػػد ٌّ هما ةكػػـ ايخػػرل، لتةػػٌؿ  ةػػداهما م ػػكمض االيةكوتػػاف ، تةػػ
ايخرل ، فمك ةم يا ةكـ  ةدل الوإوتوف ايةمت عودتاا ، ذـ  فإػ  هػذا  لػ  

ػػا ، دكف  ف   ف تيومػب الوإػػوض الموا مػػض مػف تموػػاّ يعسػػاا ، كتيةػؿ عوػػدتاا  وإن
  مػفيكمؼ  يعسػيا فػي ةٌماػا ، فمػك ةميػا  جػكاز مجػيّ المععػكؿ معػل جممػض  ػدجن 

ميعػػل ، لجػػاز ليػػا  عػػد ذلػػؾ  عػػراب كػػؿ جممػػض  عػػد الػػكاك فػػي مذػػؿ : جػػاّ زوػػد 
كال مس طالعػض ، مععػكجن معػل ، فػّ يإػطر ةويئػذ  لػ   عػراب الػكاك ةالوػض ، 
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يػػ  المعوػػض ، كعمػػ  الػػرغـ مػػف عػػدـ اةتوػػاج الةػػاؿ عمػػ  الػػرغـ مػػف  فادتاػػا مع
  لواا، فتمغ  كاك الةاؿ دكف  ف يتدخؿ في  لغائاا.

كيصػػؿ  لػػ  اليتوجػػض يعسػػاا ،  ذا ةم يػػا الةكػػـ مػػف الجاػػض الذايوػػض ، فمػػك   
 عرا اػػػا كاكنا ةالوػػػض ، لتمكيػػػا مػػػف  عػػػراب   مػػػف عر يػػػا الػػػكاك كاك المعوػػػض ،  ػػػدجن 
فوجػػكز ةويئػػذ كةػػكع المععػػكؿ معػػل جممػػض دكف  ف  الجممػػض  عػػدها مععػػكجن معػػل ،

 يتدخؿ في  جازتل.
 كػػاف فػػكاك الةػػاؿ ي ػػات مػػف  لغػػاّ المععػػكؿ معػػل الجممػػض ، ك ٌم يةػػكم  

ورود  ذ ات الذػايي ، كجػب عموػل  لغػاّ ايكؿ ، جسػتةالض  ذ اتامػا معػا ، كوػؼ 
ككجػػػػكد  ةػػػػدهما ميػػػػكط  إلغػػػػاّ ا خػػػػر ؟ كعمػػػػ  هػػػػذا ايسػػػػاس  رل  ف صػػػػدر 

اإػػؿ ج  ػػٌد  ف وكػػكف ةػػد تعػػرض  لغػػاّ كاك الةػػاؿ ، فػػي الجمػػؿ التػػي ج ايف
إمور ، ةوف تعرض ، كما يسب  لول ،  ذ ات مجػيّ لتعكد  ل  صاة اا  ا

 المععكؿ معل الجممض ، في هذا اليكع مف الجمؿ لةٌؿ   كالاا.
 إلغا  المفعكؿ معه المفرد كظىكر كاك الحاؿ الداقمة عمػى المفػرد :  

ذا ال ةػػث، ورمػػي  لػػ   لغػػاّ كاك الةػػاؿ ،  فايػػل ج ورمػػي  لػػ   لغػػاّ  ف كػػاف هػػ
الةػػاؿ ،  ػػؿ  لػػ  تخموصػػاا مػػف غروػػب  ةةػػـ فواػػا ، كمػػف  لغػػاّ هػػذا الغروػػب 
الػػدعي وسػػع   لػػ   ذ ػػات الوروػػب ايصػػوؿ ، ذلكػػـ هػػك المععػػكؿ معػػل الجممػػض ، 

 ككذلؾ المعرد  ذ  ص   ايخور يعسل معرإا لإللغاّ.
تػػػػػاب عػػػػػرائس المةصػػػػػؿ ويسػػػػػب  لػػػػػ   عػػػػػض فوػػػػػد كجػػػػػدت صػػػػػاةب ك  

المتػػػاخروف  ٌيػػػل ذهػػػب  لػػػ   ٌف الميصػػػكب فػػػي يةػػػك : جػػػاّ ال ػػػرد كالطوالسػػػضى ، 
ميصػػػكب عمػػػ  الةػػػاؿ ج عمػػػ  المعوػػػض ، ك ٌف الػػػكاك ة مػػػل ، كاك ةػػػاؿ ، ج كاك 

 .(ُ(معوض ؛ يٌف الجممض  تودور : جاّ ال رد موتريا  الطوالسض

                                                 

 . ٖٕعرائس المةصؿ، مخطكط، كرةض ( ُ(
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ػا مػف اليةػكووف    المةػدذوف مػف ذهػب هػذا المػذهب فوػد كةد كجدت  وإن
كةػاؿ عػف الميصػكب فػي  (ُ( لغ  مةمد اييطاكي المععػكؿ معػل  إعرا ػل ةػاجن 

يةػك: "جػػاّ زوػػد كال ػػمسى ، فال ػػمس ةػػاؿ مػا فػػي ذلػػؾ  ػػؾ ، كلوسػػماا اليةػػاة 
.   فاييطػػاكي  لغػػ  المععػػكؿ معػػل ك لغػػ  كاك المعوػػض (ِ( عػػد ذلػػؾ مػػا و ػػاؤكف"

ووػػػػػكؿ " ٌف كاك المعوػػػػػض لوسػػػػػت فػػػػػي ةوووتاػػػػػا  ٌج كاك  إعرا اػػػػػا كاك الةػػػػػاؿ ،  ذ 
كووكؿ : "هذا هػك ر م اليةػاة ، كةػد عممػت  ٌف ليػا فوػل ر ونػا مخالعنػا ،  (ّ(الةاؿ"

. ٌف مػا ةالػل اليةكوػكف ةوووػض ، (ْ( كهك  ٌف كاك المععكؿ معل ، هي كاك الةػاؿ"
  فمعوض كاك المععكؿ معل المعرد  دواض ج  ؾ فواا.

 ٌيػػػل وموػػػز  ػػػوف المصػػػطمةات اليةكوػػػض  دراسػػػض الوكاعػػػد ؼ ك مػػػف المعػػػر   
ػػا وسػػتعوف  ػػل اليةكوػػكف  ، لكػػف ذمػػض مووػػاس  خػػر هػػك المعػػٌكؿ التػػي تعػػد موواسن

اجسػػتغياّ عيػػل فػػي  دراؾ ةػػدكد اليةػػك ، كتمووػػز  عإػػاا مػػف عموػػل كج ومكػػف 
 عػػض هػػك ا ةسػػاس المغػػكم ، فػػالعرب كػػايكا عػػف طروػػؽ العطػػرة وعرةػػكف  ػػوف 

كؿ ، فورفعكف ايكؿ في الكّـ كويص كف الذايي ، كوعرةػكف  ػوف العاعؿ كالمعع
المععػػكؿ معػػل كالةػػاؿ فور طػػكف ايكؿ  ػػالكاك دكف الذػػايي ، فوػػد كػػايكا ورفعػػكف 
كويص كف كوجركف ، كوعصمكف كوكصمكف سمووض دكف  ف وخطئكا ، كلـ وككيكا 

فػػي عمػػ  عمػػـ  وكاعػػد المغػػض  ذ لػػـ تكػػف ةػػد كإػػعت ، ككػػاف معمماػػـ كمعوػػارهـ 
ذلػػؾ  ةساسػػاـ  معػػايي ايلعػػاظ كايسػػالوب كمػػا توصػػده ايلسػػف ، فػػاةكؿ  عػػد 
ذلؾ عف الذم ذهب  ل   ف (ال مس( في مذالل : جاّ زود كال مسى ، ةاؿ ، 
هؿ استخدـ هذا ا ةساس فإّن عف الوكاعد ؟ فمف المتعؽ عموػل فػي  صػكؿ 

كاك، كج سػوما الوكاعد كا ةساس  ف الةاؿ صػعض لصػاة اا ، كجعّةػض لاػا  ػال
                                                 

 .َُِ-ُُٗ/ِالمةوط في  صكات العر وض كيةكها ( ُ(
 (.ُ، هامش رةـ ( َُِ/ِالمصدر يعسل ( ِ(
 . ُُٗ/ِالمصدر يعسل ( ّ(
 (. ُ، هامش رةـ (َُٖ/ِالمصدر يعسل ( ْ(
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المعردة ، ف اٌم كجػل مػف كجػكه هػذوف المعوػاروف وعػرب المععػكؿ معػل ، ةػاجن ، 
فػػي مذػػؿ: سػػافر زوػػد كعمػػرنا، كجمسػػت كالسػػاروضى كسػػافر زوػػد كطمػػكع ال ػػمس ، 

 كلعب ايطعاؿ كإعض اليار؟
 ٌف مػػا ذهػػب  لوػػل اييطػػاكي كمػػف ة مػػل مسػػتي ط تمامػػا ممػػا ذهػػب  لوػػل   

 لغػاّ المععػكؿ معػل المعػرد مػف ال ػاب الػذم دخمػكا ميػل اليةكوكف ، فوػد دخػّ 
في  لغاّ المععكؿ معل الجممض ، فاـ ةوف ةالكا :  ف الكاك في يةك : جاّ زود 
كال ػػػػمس طالعػػػػض كاك ةػػػػاؿ ؛ يٌف الجممػػػػض  توػػػػدور : جػػػػاّ زوػػػػد موتريػػػػا  طمػػػػكع 
ال ػػمس ، سػػاؿ عمػػ   عػػض المتػػاخروف كالمةػػدذوف ةواسنػػا عمػػ  مػػا ذهػػب  لوػػل 

كف ،  ف وذه ا  ل   ٌف الكاك فػي يةػك: جػاّ ال ػرد كالطوالسػضى ، كاك ةػاؿ اليةكو
ػػا ، سػػاؿ عموػػل ذلػػؾ الووػػاس ؛ يٌف المعيػػ  كاةػػد هيػػا كهيػػاؾ،  ذ كّهمػػا   وإن
مععكؿ معل ، فالطوالسض  : مععكؿ معل معرد ، كال مس طالعض ، مععكؿ معػل 

 جممض.
ذا  عػػرب المععػػكؿ فػػاليةكوكف  عر ػػكا المععػػكؿ معػػل الجممػػض ةػػاجن ، كهػػ  

معػػل المعػػرد ةػػاجن ، لػػذا تماذػػؿ توػػدورهما ، كج وممػػؾ المتػػاخركف كالمةػػدذكف  ف 
وػػػػردكا عمػػػػ  مػػػػف ذكػػػػره صػػػػاةب العػػػػرائس، كاييطػػػػاكي مػػػػا ذه ػػػػا  لوػػػػل ،  ػػػػاٌف 
الميصػػكب فػػي :  جػػاّ ال ػػرد كالطوالسػػضى ، كجػػاّ زوػػد كال ػػمسى ، ج ومكػػف عػػده 

مػػف جاػػض  ل وػػاف هوئػػض مػػا ة مػػلةػػاج ؛ ييػػل مصػػدر  ػػالكاك مػػف جاػػض ، كلػػوس 
ػػا مصػػدرة  ػػالكاك كلوسػػت ل وػػاف   خػػرل ؛ يف جممػػض (ال ػػمس طالعػػض( هػػي  وإن
هوئػػض مػػا ة ماػػا ،  كةػػد صػػم  فػػي كموامػػا التوػػدور يعسػػل فاػػذا كػػذاؾ كمػػف ةػػاؿ 

  اةدهما كجب عمول ة كؿ الوكؿ  الذايي.
ض الكاك فالوكؿ  ةالوض الكاك الداخمض عم  الجممض ، ومـز ميل الوكؿ  ةالو  

ػا كةػد  الداخمض عم  المعرد ةواسنا ، فمذهب اليةكووف عػف كاك الةػاؿ كػاف ياةصن
 م، ةد الجممض ، ككةؼ عيدها ، فاييطاكي لػـ وععػؿ  كذػر مػف  ٌيػل  كمػؿ هػذا 
الػػيوص كجػػػره عمػػػ  المعػػرد، فمذه ػػػل فػػػي الةوووػػػض وعػػد امتػػػدادنا ط وعًوػػػا لمػػػذهب 
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، ككظعاا لصةض ما ذهػب  لوػل ، فمػف اليةكووف ، فود ات ع يتائج هذا اجمتداد 
 الدجئؿ التي ساةاا  ذ ات ةالوض المععكؿ معل المعرد هي : "

 ف كػػؿ مععػػكؿ معػػل ومكػػف جعمػػل م تػػد  كيكممػػل  خ ػػر ، ذػػـ تكػػكف -ُ
 الجممض ميل كمف خ ره ، جممض ةالوض ، دكف  ف وتغور المعي  : 

 جئتي كال مسى            جئتي كال مسي طالعضه       
 سرتي كالج ؿى              سرتي كالج ؿي  ةذائي        

  كؿ زوده كخالدنا             كؿ زوده كخالد ةاإر معل        
 ايطموتي كسعودنا            ايطموتي كسعوده معي         
لود  كج كا عم  المععكؿ معل  ف وتاخر عف عاممػل ، كج وػاتي  ٌج -ِ

ووػػاؿ: كال ػػمسى جػػاّ زوػػد ، كج : جػػاّ كال ػػمسى زوػػد ،  عػػد تمػػاـ الجممػػض ، فػػّ 
كهذا يعس ما  كج كه عم  جممض الةاؿ الموتريض  الكاك ،  ذ ج وصػ   ف ووػاؿ: 
كال ػػمس طالعػػض جػػاّ زوػػد ، فػػإذا كػػاف المععػػكؿ معػػل مػػع كاكه عمػػ  مذػػؿ هػػذا 
الت ا ل العجوب مع جممض الةاؿ ككاكها في المعي  كايةكاـ ، فما الذم وميػع 

اعت ار المععكؿ معل  ووض مف جممض اسموض كاعت ار كاكه كاكنا لمةاؿ ، عم   مف
 .(ُ( ٌيل سد مسد جممض الةاؿ فايتصب لذلؾ"

ػػػا عمػػػ   ٌف كاك المعوػػػض ، هػػػي كاك الةػػػاؿ ، لمتطػػػا ؽ -ّ   كاسػػػتدؿ  وإن
الةاصؿ في المعي   وف المإارع الميصكب  عػد كاك المعوػض كالجممػض الةالوػض 

فود ذكر  ٌف الػكاك فػي يةػك : ج تاكػؿ السػمؾ كت ػربى المػ ف  المرت طض  الكاك ،
، هػػي كاك ةػػاؿ  دجلػػض  ٌيػػل وصػػ   ف ووػػع مكةػػع هػػذه الػػكاك كمػػا  عػػدها الجممػػض 
الةالوض المصدرة  الكاك دكف  ف وت دؿ المعي ،  ذ هػي  ػيعس معيػ  ةكليػا : ج 

 .(ِ(تاكؿ السمؾ ك يت ت رب الم ف

                                                 

 . ُُِ-َُِ/ِالمةوط في  صكات العر وض كيةكها ( ُ(
 . َُِ-ُُٗ/ِالمةوط في  صكات العر وض كيةكها ( ِ(
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لجممض المرت طض  الكاك ةاؿ ، كهي في فاليةكوكف ةوف ذه كا  ل   ٌف ا  
الةوووػػض مععػػكؿ معػػل ، فسػػةكا المجػػاؿ لغوػػرهـ  ف وعوػػد مكازيػػض صػػةوةض  وياػػا 
ك وف المععكؿ معل المعرد، فوذهب  ل   لغاّ كاك المعوػض  إعرا اػا كاك الةػاؿ ، 

ػػا ، فالجممػػض غوػػر المرت طػػض  ػػالكاك ج و ػػؾ  مػػع  ٌف العكػػس هػػك الصػػةو  تمامن
،  ٌج  ٌف ال ػػػػؾ ةػػػػدومنا كةػػػػدوذنا ةػػػػاـ ةػػػػكؿ المرت طػػػػض  ػػػػالكاك   ةػػػػد فػػػػي ةالوتاػػػػا

فػػإخراج غوػػر المرت طػػض مػػف هػػذه الم ػػا اض فػػي المعيػػ  كفػػي الةكػػـ مػػف جاػػض 
جكاز توػدوماا كتاخورهػا عمػ  عامماػا دلوػؿ عمػ   ٌف المرت طػض  ػالكاك كالمععػكؿ 
 معل كمواما خارجاف عف دائرة الةاؿ ، فإذا تمكف  عػض المةػدذوف مػف  ذ ػات
كةدة معيوواما كةكمواما ، فاك ييامػا مععػكؿ معػل ، ج ييامػا ةػاؿ ، فكػاف 
ذى مف هذا الت ػا ل العجوػب  ويامػا ، كمػا ع ػر اييطػاكي ، دلوػؿ  وي غي  ف ويتكخى
عم  معوض الجممض المرت طض  الكاك ، ج دلوؿ عم  ةالوض المعرد المػرت ط  ػالكاك 

الةكـ مػذهب صػةو  ، لكيػل غوػر ، فما ذهب  لول مف اتةادهما في المعي  ك 
صػةو  ال تػض  يامػا متةػداف فػي معيػػ  الةػاؿ كةكماػا ،  ػؿ همػا متةػداف فػػي 
معيػػ  المعوػػض كةكماػػا ، كالعجوػػب ميػػل  ٌيػػل  ةػػر  اػػذه الةوووػػض مػػع  ٌيػػل لػػـ واخػػذ 
 اػػا ،  ذ ووػػكؿ مػػا لعظػػل: "كيةػػف يػػرل  ٌف هػػذه الػػكاك ]وعيػػي كاك (كتوػػر([ ككاك 

كاك الةػػػػاؿ كماػػػػا مػػػػف ك ة ػػػػؿ المإػػػػارع الميصػػػػكب المععػػػػكؿ معػػػػل ككاك المعوػػػػض 
 .(ُ(ط وعض كاةدة هي مصاة ض ما  عدها لما ة ماا"

 ذف هػػػي جموعػػػػا متةػػػػدة  معيػػػػ  المصػػػػاة ض ،  م: المعوػػػػض ج  معيػػػػي   
 الةاؿ.

كخّصض هذه الوإوض ، هػي:  ٌف اليةػكووف ةػوف  عر ػكا الػكاك الداخمػض   
ك المعوػػض ، وعيػػي  ٌياػػـ الغػػكا عمػػ  الجممػػض ، كاك الةػػاؿ ، كهػػي فػػي الةوووػػض كا

 ػػػطرا مػػػف معيػػػ  المعوػػػض ، كهػػػك المععػػػكؿ معػػػل الجممػػػض .، ك ذ تػػػكا موا ػػػؿ ذلػػػؾ 

                                                 

 المصدر يعسل كالصعةض يعساا. ( ُ(
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مف كاك الةاؿ كهي الداخمض عم  الجممض ، فجاّ اييطػاكي، فاكمػؿ هػذا   طران 
العمػػػؿ، ذلػػػؾ  إلغػػػاّ ال ػػػطر الذػػػايي مػػػف معيػػػ  المعوػػػض ، كهػػػك المععػػػكؿ معػػػل 

ذ ات ال طر الذايي    مف كاك الةاؿ ، كهي الداخمض عم  المعرد. المعرد  ، كاع
 الفصؿ الرابع : المفعكؿ معه الجممة كمآقذ القكؿ بكاك الحاؿ 

 لغ  اليةكوكف المععكؿ معل الجممض ، مف  جؿ  ذ ػات كاك الةػاؿ كلػك   
 ٌياـ فعمػكا العكػس ، فػالغكا كاك الةػاؿ مػف  جػؿ  ذ ػات المععػكؿ معػل الجممػض ، 

، ككةعػػكا فػػي المآخػػذ التػػي فصػػميا ذكرهػػا فػػي العصػػكؿ لمػػا كاجاػػكا ا  ػػكاجت 
السػػا وض ، كلكػػاف ايخػػذ  اػػذا المػػذهب لمصػػمةض اليةػػك كاليةػػكووف ، كالتعسػػور 
كالمعسروف ، كلتاكود هذه الةوووض كتكإوةاا يعكد  ل  مكاإوع العصػؿ ايكؿ 
الػػذم درسػػت فوػػل كاك الةػػاؿ فػػي إػػّك معيػػ  الةػػاؿ ، لتػػدرس مػػف جدوػػد فػػي 

 عوض.إّك معي  الم
اتإ  في العصكؿ السػا وض  ٌف القكؿ بكاك الحاؿ ألغى معنى الحاؿ : 

الجممض اجسػموض  ذا  رديػا مياػا  ف تكػكف ةػاجن جئيػا  اػا غوػر مرت طػض  ػالكاك ، 
ذا  رديػػا مياػػا  ف تكػػكف مععػػكجن معػػل ر طياهػػا  ػػكاك المعوػػض ، عيػػد  دراؾ هػػذه  كاع

ةػوف ةػالكا:  ٌف ايصػؿ فػي  الةوووض ، وت وف ليػا خطػر مػا ذهػب  لوػل اليةكوػكف
الجممػػض اجسػػموض  ف تػػرت ط  ػػالكاك ، يٌييػػا فػػي هػػذا المػػذهب، سػػيعمد  لػػ   لغػػاّ 

 معي  الةاؿ مف الجممض اجسموض.
كاليةكوػػػكف لػػػـ و ػػػعركا  خطػػػر مػػػا ذه ػػػكا  لوػػػل يٌياػػػـ ظيػػػكا  ٌف الجممػػػض 
المرت طػػػػض  ػػػػػالكاك كغوػػػػػر المرت طػػػػػض ، تعيوػػػػاف معيػػػػػ  الةػػػػػاؿ ، مػػػػػع  ٌف هػػػػػاتوف 

وف ، فعيػػد  لغػػاّ  ةػػدهما ، ج تمغػػ  ووغتوف تؤلعػػاف معيوػػوف مختمعػػوف  ساسػػالصػػ
ةالض كت و   خرل ،  ؿ ومغ  معي ، ج وعٌكض عيل  الةالض ال اةوض ، هذا مف 
كجل ، كمف كجل  خر ،  ٌيل ةوف جعؿ اليةكوكف ايصؿ فػي الجممػض اجسػموض 

دهػػا ، وعيػػي هػػذا  ف تػػرت ط  ػػالكاك ، ةتػػ   ٌياػػـ  كج ػػكا توػػدورها عيػػد عػػدـ كجك 
  ٌياـ فرإكا معي  المعوض عم  كؿ جممض اسموض  رود مياا معي  الةاؿ.
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 ذف الوػػػػكؿ  ػػػػكاك الةػػػػاؿ ، كػػػػاف فػػػػي الةوووػػػػض هػػػػدما لمعيػػػػ  الةػػػػاؿ ، 
 فالسعي  ل   لغائاا سعي  ل   ذ ات هذا المعي .

وتعػؽ اليةكوػكف حاءت الربط بالكاك في ضك  معنى المعيػة كالحػاؿ : 
ّن  ف توػػكؿ : اة ػػؿ زوػػد  ػػالةػػاؿ المعػػردة عمػػ  ميػػع ر ػػط ال كاك ، فػػّ وصػػ  ، مػػذ

كم تسمنا ، كهـ مجمعكف عم  ميع ذلؾ ، يٌياـ مجمعكف عم   ٌف المعي  في 
ةالض ا فراد ، هك كصؼ زوػد  اج تسػامض فػي  ذيػاّ  ة الػل ،  م: هػـ مجمعػكف 

ال تض  عم  عدـ ر طل  الكاك  جماعاـ عم  تعووف معي  الةاؿ ، لكف ج مايع
مػػف ر ػػط اجسػػـ الم ػػتؽ فػػي هػػذا المذػػاؿ كيةػػكه  ػػالكاك ،  ػػؿ هػػذا مػػا وجػػب  ذا 
عٌوٌيا فول معي  المعوض ، كةصديا  ف زودنا  ة ؿ مع رجؿ  خر، كاف م تسما في 
 ذياّ  ة الل معػل . فةويئػذ وجػب الػر ط ، ك ف توػكؿ: اة ػؿ زوػد كم تسػمنا ، يييػا 

ّن م تسػػػمنا ، كمػػػا توػػػكؿ :  ة ػػػؿ زوػػػد كخالػػػدنا ، كهػػػذا هػػػك  يروػػػد :  ة ػػػؿ زوػػػد كرجػػػ
 تعسور الر ط  الكاك كعدمل في الجممض.

فاليةكووف ةد فرةكا  وف صوغض الػر ط  ػالكاك ، كصػوغض عػدـ الػر ط فػي 
ػػا فػػي ةالػػض  المعيػػ  ، فػػي ةالػػض ا فػػراد، ككػػاف وي غػػي لاػػـ  ف وععمػػكا هػػذا  وإن

ّن جممػػض (كعيػػدهي  ممػػض  (فواػػا ةكػػـ ا( ـي التػػكراة( كجالجممػػض ، ج  ف وجعمػػكا مػػذ
ـي كمتواما ةالوض فػي ةكلػل تعػال : ( ٍكػ ـي التَّػٍكرىاةي ًفيىىػا حي كِّميكنىػؾى كىًعنػدىوي كىٍيػؼى ييحى كى

كلـ وعرةكا  ويامػا ،  ٌج  ٌف ايكلػ  كايػت مرت طػض  ػالكاك، كالذايوػض لػوس  (ُ((الٌمهً 
 .(ِ(كذلؾ

جممػض ايكلػ  كفي هذا الخمػط  فسػاد لممعيػ  كالتعسػور ، كالةوووػض  ٌف ال
 روػػد مياػػا  ف تكػػكف مععػػكجن معػػل ، لػػذلؾ ارت طػػت  ػػالكاك كالمعيػػ  :  ٌياػػـ كوػػؼ 
وةكمكيؾ مع  ف التكراة التي فواا ةكػـ ا  ػوف  وػدواـ ؟  ٌمػا الجممػض الذايوػض ، 
فمػػـ تػػرت ط  ػػالكاك ؛ يٌيػػل  روػػد مياػػا معيػػ  الةػػاؿ ، كلػػـ تجعػػؿ كػػايكل  مععػػكجن 

                                                 

 . ّْسكرة المائدة، مف ا وض ( ُ(
 . َٖٕ-ٕٕٗالتاكوؿ اليةكم، ص( ِ(
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المعوػػػض  ػػػوف  مػػػروف ، ج  ػػػوف ذّذػػػض  مػػػكر ، كةػػػد معػػػل ؛ يٌيػػػل ةصػػػد  ف تكػػػكف 
جعمت الذايوػض  معيػ  الةػاؿ ، لكصػؼ التػكراة  اػا ،  ػاٌف فواػا ةكػـ ا ، لكػي 
تتاهػػؿ  اػػذا الكصػػؼ ،  ف وكػػكف كجكدهػػا عيػػدهـ مايعنػػا مػػف اجتمػػاع تةكوماػػا 
 تةكػػوـ رسػػكلل ؛ يٌف الػػذم عيػػده كتػػاب متصػػؼ  ػػذلؾ ، فموةػػتكـ  لوػػل ؛ يٌيػػل 

 كاما .سوككف اةت
فالجممػػض مػػف جاػػض الػػر ط  ػػالكاك  ك عدمػػل ، تكػػكف عمػػ  ذػػّث صػػو، 
صػػػوغض تصػػػم  فواػػػا  رادة معيػػػ  الةػػػاؿ كالمعوػػػض فعػػػي هػػػذه الةالػػػض وجػػػكز فواػػػا 
الر ط كعدمل ،  ٌج  ٌيل وتعوف ةسػب المعيػ  المػراد ، كصػوغض ومتيػع صػّةاا 

الةػػػاؿ  لمعيػػػ  الةػػػاؿ ، فةويئػػػذ وجػػػب ر طاػػػا  ػػػالكاك ، كصػػػوغض تصػػػم  لمعيػػػ 
 كذر مف صّةاا لمعي  المعوض فعيدئػذ وكذػر عػدـ ر طاػا  ػالكاك، كفومػا وػاتي 

 ج مف ذلؾ :ذيما
مػػٌر  ٌيػػل وجػػب ر ػػط الجممػػض الةالوػػض  ػػالكاك عيػػد  الفعػػؿ المضػػارع :-ُ

ـى تيػٍؤذيكيىًيي  اليةكووف  ذا كايت  صوغض المإارع الموتػرف  وػد، كوكلػل تعػال : (ًلػ
ةىد تكٍعمىميكفى  ىيلي رى  (كى ـٍ سيكؿي المكًل ً لىٍوكي

)ُ.) 
لك يظرت  ل  هذه ا وض يظرة عامض ، يدركػت  ٌف مذػؿ هػذا ايسػمكب 
ميعػػدا لمعيػػ  المعوػػض  ػػّ  ػػؾ  فػػالكاك  ػػوف جممتػػوف مإػػارعتوف ، كةػػد  روػػد مػػف 

واما في زمف كاةد ، كهذا مف معي  المعوض ج مف معيػ  ماةتراياما اةتراف ةك
 الكاك.الةاؿ ، لذلؾ تعوف الر ط  

ّن ماإوا كالذايوض  ووت مإػارعنا ، كةمػت  فمك جعمت الجممض ايكل  فع
:  ة ؿ زود وإةؾ ، لعمدت  ل    عاد هذا ايسػمكب مػف صػّةل لمعيػ   ّن مذ
المعوػػػػض ، كصػػػػار مياوكػػػػان  كذػػػػر لمعيػػػػ  الةػػػػاؿ ، فػػػػالععّف اختمػػػػؼ زمايامػػػػا  ، 

الغػػرض  ذ صػػػار فصػػعب  رادة اةترايامػػػا فػػي زمػػػف كاةػػد ، كجمػػػب الػػكاك لاػػػذا 

                                                 

 . ٓسكرة الصؼ، مف ا وض ( ُ(
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المعي  ، كصؼ زود  الإةؾ في  ذياّ  ة الل ، كهك مف معي  الةاؿ ؛ لذلؾ 
 ك  متيػػػع  ٌج  تاكوػػػؿ ، فػػػإذا جزمتػػػل  ر ػػػط المإػػػارع المذ ػػػت  ػػػالكاك يػػدر  ك ةػػػؿك 

؛ يٌيل  اذا الجاـز ايومب المإارع  ل  معي   ػ(لـ( جاز  اجتعاؽ ر طل  الكاك 
، كهك الدجلض عم  الزمف الةاإر ، كاةترب  الماإي فا تعد عما وّئـ الةاؿ

مف المعوض جتةاد زميل  زمف ما ة مل ، فساؿ ةصد اةتراياما في كةت كاةػد ، 
رادة معي  المعوض.  كاع

 ٌف اليةػكووف مجمعػكف عمػ   مػرٌ قمك الجممة مف الضمير العائد: -ِ
اا الجممض الةالوض  الكاك عيد خمكها مف الإمور العائػد  لػ  صػاة ر ط كجكب 

، فاـ  ػذلؾ ةػد  كػدكا  ٌف الجممػض ، تعػوف عػدـ ككياػا ةالوػض ؛ يٌف الةػاؿ وجػب 
  ف وككف لاا صاةب ، لذا كجب  ف تككف مععكجن معل ، ك ف تر ط  الكاك.

كاليةكوػػػػكف هيػػػػػا ةػػػػد عٌ ػػػػػركا عػػػػف المععػػػػػكؿ معػػػػل  ػػػػػذكر معيػػػػػاه ، دكف 
 طػػض التصػػرو   معظػػل ، فةػػوف ةػػاؿ  عإػػاـ عػػف  عػػراب الجممػػض اجسػػموض المرت

  الكاك ةاج، في مذؿ ةكؿ ال اعر:
كياتً   ػاا         .........................كةػد  غػتدم كالطوػري في كي

 ٌيػل جعػؿ : (ُ(" ٌيل جعؿ الجممض ةاجن مع خمكهػا مػف عائػد  لػ  صػاةب الةػاؿ"
 الجممض ةاجن مع عدـ صّةاا لاذا المعي .

يةػك : جػاّ زوػد كال ػمس كةوف ذكر اليةكوكف  ٌف الجممض الةالوض فػي 
طالعض ، وجب ر طاا  الكاك دكف الإمور، فود عيكا ، مػف ةوػث لػـ و ػعركا ، 
 يل كجب جعماا مععػكجن معػل ، لعػدـ صػّح جعماػا ةػاجن ؛ يٌف را ػط المععػكؿ 

 معل  ، هك الكاك، كرا ط الةاؿ ، هك الإمور.

                                                 

 . ٔٔ/ِ رح المعصؿ ج ف وعوش ( ُ(
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عروػػت عػػف كةػػوف ةػػاؿ  عإػػاـ عػػف الجممػػض المػػذككرة، كيةكهػػا: "فػػإف 
فكايػل ةػاؿ : فػإف عروػت عػف معيػ  الةػاؿ ،  (ُ(لزمػت الػكاكالةاؿ إمور ذم 

 لـز جعماا مععكجن معل ، كلـز ر طاا  الكاك.
مػػػػػٌر  وإػػػػػا  ٌف جماػػػػػكر الجممػػػػػة المصػػػػػدرة بضػػػػػمير منفصػػػػػؿ : -ّ 

اليةػػكووف ذه ػػكا  لػػ  كجػػكب ر ػػط الجممػػض اجسػػموض المصػػدرة  إػػمور ميعصػػؿ 
  الكاك ، يةك: جاّيي زود كهك وسرع.

كمذػػؿ هػػذه الجممػػض فػػي الةوووػػض كجػػب ر طاػػا  ػػالكاك ؛ يٌيػػل  روػػد مياػػا 
، فالإػمور الميعصػؿ،  لػـ وػؤت   اذه الصوغض  ف تكػكف مععػكجن معػل ، ج ةػاجن
 ل هيا ، لغرض ر ط الةاؿ  صػاة اا  ذ هػذا ةاصػؿ  الإػمور المسػتتر فػي، 

ٌيمػػا جػػيّ  ػػل ،  عػػادة ذكػػر العاعػػؿ ، الػػذم اةتاجػػت  لوػػل ا لمعوػػض ، وسػػرع ، كاع
لتؤلػػؼ ميػػل كجاػػا  خػػر ، لوكػػكف لزوػػد كجاػػاف ، اتصػػافل  ػػالمجيّ ، كاتصػػافل 
 السػرعض ، تماوػدنا لعسػ  المجػػاؿ، لمجػيّ الػكاك كتادوػػض كظوعتاػا ، لػر ط هػػذوف 
الػػػػكجاوف عمػػػػ  معيػػػػ  المصػػػػاة ض ؛ يف هػػػػذا ج وتةوػػػػؽ  ٌج  كجػػػػكد  ػػػػوئوف ، 

الػػكاك لةاجتاػػا  لوصػػاةب  ةػػدهما ا خػػر ،  م:  ف الإػػمور هػػذا ، جػػاّت  ػػل
 لوػػل ، ييػػل  روػػد مياػػػا  ف تػػدخؿ عمػػ  جممػػض اسػػػموض ، فجم تػػل معاػػا ، لوكػػػكف 
م تد  في هذه الجممض ، لذلؾ ، ةػذؼ  ةػدهما ووإػي  ةػذؼ ا خػر ، كاذ ػات 

ا كاةػػدنا ، وػػذكراف معنػػا ،  ك م ةػػدهما ووإػػي  إذ ػػات ا خػػر ، فاصػػ   مصػػوره
 ك  عػدـ ةصػكؿ العائػدة ،  ذا وةذفاف معنا ، ةت  لت عر  مغك ذكر  ةػدهما ، 

: جػػػاّيي زوػػػد هػػػك وسػػػرع ،  ك جػػػاّيي زوػػػد  ّن  ذ ػػػت دكف الذػػػايي ، كةميػػػا ، مػػػذ
 كوسرع.

كةد  كإ  الجرجايي هذه الةوووض ، فعمؿ ر ػط المذػاؿ المػذككر  ػالكاك 
: " ٌف السػػ ب فػػي ذلػػؾ  ٌف المعيػػ  فػػي ةكلػػؾ: جػػاّيي زوػػد كهػػك وسػػرع ، ل وكلػػ

                                                 

 . ْٔ( توروب المورب ي ي ةواف اجيدلسي، صُ(
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ـ وكف ذلؾ في جاّيي زود وسػرع ؛ كذلػؾ  ٌيػؾ عم  معي  استئياؼ  ذ ات ، كل
كػػر زوػػد ، فجئػػت  إػػموره الميعصػػؿ ، كػػاف  ميزلػػض  ف تعوػػد اسػػمل ذ ذا  عػػدت 

ا ، فتوكؿ: جاّيي زود كزود وسرع .... يٌيػؾ  ف لػـ تععػؿ ذلػؾ ، تركػت  صروةن
فػػي الم تػػد  الػػذم هػػك إػػمور زوػػد ،  ك اسػػمل الظػػاهر  مإػػوعض ، كجعمتػػل لغػػكا 

 ياما. م:  و (ُ(ال وف"
عػػػل جممػػػض اسػػػموض ، وةتػػػاج  لػػػ   عػػػادة ذكػػػر ك فػػػالمععكؿ معػػػل عيػػػد كة

العاعػػؿ ؛ يٌيػػل  ػػيّ  خػػر ، غوػػر مصػػاة ل ، فػػي ايصػػؿ ، ف اػػذا وتاكػػد  رادة 
معي  المعوض ،  ٌمػا الةػاؿ فإٌياػا ج تةتػاج  لػ   عػادة ذكػره ؛ يٌياػا صػعض لػل ، 

 ػذلؾ الجرجػايي فاما كواف كاةد ، فمف الع ث ، تكرار الصاةب ، كما صػٌرح 
، ك اػػذا وتاكػػد عػػدـ  رادة معيػػ  الةػػاؿ، فممػػا تعػػٌوف معيػػ  المعوػػض دكف الةػػاؿ، 

 تعٌوف الر ط  الكاك.
فمذػػؿ هػػػذه الجممػػػض ، ج وجػػػكز فواػػػا ةػػػذؼ الػػػكاك ال تػػػض ، كمػػػا ةػػػاؿ             

الجرجايي، كهك مةؽا في ذلؾ لكف لوس مةًوا في العٌمض التي ذكرهػا ،  ٌف هػذا 
لغػػػرض اجسػػػػتئياؼ ، مػػػع  وػػػاّ  فادتاػػػػا لمعيػػػ  الةػػػاؿ ، كهػػػػذا  الكجػػػكب جػػػاّ

الةذؼ الذم ج وجكز في يةك المذاؿ الذم است اد  ل وجكز في  مذمض  خػرل 
اًلػديكفى ، كوكلل تعال : ( ـٍ ًفيىىػا قى ابي النَّػاًر ويػ فوػد تعػٌرض   ػك  (ِ((أيكلىػػًئؾى أىٍصػحى

 (ّ(الػػػػكجاوف عمػػػػي اليةػػػػكم  عػػػػراب الةػػػػاؿ هيػػػػا ، ك صػػػػاب ةػػػػوف  جػػػػاز فواػػػػا
ٌف  فالجممػػض الةالوػػض فػػي هػػذا ال ػػاهد الور يػػي ةػػد  روػػد مياػػا  ف تكػػكف ةػػاجن ، كاع
يمػػػا لغػػرض  خػػػر،  الإػػمور الميعصػػؿ فواػػػا ، لػػـ وػػؤت  ػػػل لغػػرض المعوػػض ، كاع

الم تد  الػذم وػذكر مػع جػكاز ةذفػل زوػادة فػي  اف غور  ساسي  ايل في ذلؾ 
التورور ، كا وإاح ،  ك يغراض  خرل ، كا هايض ، ةوث ودخؿ ال ّغوكف 

                                                 

 . ُِٔ-ُِٓدجئؿ ا عجاز، ص( ُ(
 . ّٗسكرة ال ورة، مف ا وض ( ِ(
 . ُٗٓ-ُٖٓ/ِالةجض ( ّ(
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ػػا هػػذا ، إػػمف م ةػػث ذكػػر المسػػيد  لوػػل ، كوكلػػل تعػػال : ( كالَّػػًذيفى ييٍؤًمنيػػكفى ًبمى
ـٍ ييكًقنيكفى  ًباآلًقرىًة وي مىا أينًزؿى ًمف قىٍبًمؾى كى مىػى ويػدنل مِّػف  أينًزؿى ًإلىٍيؾى كى * أيٍكلىػًئؾى عى

ػكفى  ـي اٍلميٍفًمحي ـٍ كىأيٍكلىػػًئؾى ويػ بًِّى كفى كةكلػل تعػال : ( (ُ((رَّ ـٍ كىػاًفري  (ِ((كىويػـ ًبػاآلًقرىًة ويػ
ـٍ يىٍىتىديكفى كةكلل تعال : ( ًبالنٍَّجـً وي امى كةكلل تعال : ( (ّ((كى  .(ْ((قىاؿى ًويى عىصى

ـٍ ًفيىىػا أيك فالإمور الميعصؿ فػي ةكلػل تعػال : ( ابي النَّػاًر ويػ لىػػًئؾى أىٍصػحى
اًلديكفى  ( لـ ور ط  الكاك ؛ يٌيل جاّ لغػرض التوروػر  ك ا وإػاح ، ج لغػرض قى

المعوػػض. كالمعيػػ   ٌف ا ، سػػ ةايل ، لػػـ ووػػؿ :  كلئػػؾ  صػػةاب اليػػار خالػػدوف 
فواا ،  ؿ ةاؿ ، جػؿ  ػايل : (هػـ فواػا خالػدكف( فاعػاد ذكػر  صػةاب اليػار ، 

لإػػمور الميعصػؿ ، تةووػػرنا لاػػـ ،  ك لوؤكػد يسػػ ض هػذه الةالػػض  لػػواـ ،  صػوغض ا
ـٍ قىػآًئميكفى كهذا عوف ما ةصؿ في ةكلل تعال : ( ا وىا بىٍأسينىا بىيىاتنػا أىٍك ويػ  (ٓ((فىجى

فالجممض الةالوض ، في هذه ا وض ، لـ ومتيع ر طاا  الكاك كراهض اجتمػاع ةرفػي 
،  ك اسػػػػتغياّ عياػػػػا  كجػػػػكد عطػػػػؼ صػػػػكرة ، كمػػػػا ذهػػػػب جماػػػػكر اليةػػػػكووف 

الإمور العائد، كما ذهب العروؽ ا خر مياـ ،  ؿ امتيع ر طاا  الكاك ؛ يٌيل 
لـ ورد مياا معي  المعوض ،  ؿ معي  الةػاؿ ، كوعػٌد هػذا هػك ايصػؿ فػي مذػؿ 
هػػػذه الجمػػػؿ ، فالجممػػػض معطكفػػػض عمػػػ  معػػػرد ، ج و ػػػؾ فػػػي  ٌيػػػل ةػػػاؿ ، فاروػػػد 

مياس ض مف عطؼ مععػكؿ معػل عمػ  ةػاؿ  عطؼ ةاؿ عم  ةاؿ ، فاك  كذر
 ، لذا كجب  ك كذر فواا ةذؼ الكاك.

                                                 

 . ٓ-ْسكرة ال ورة، مف ا وض ( ُ(
 . ّٕ، كسكرة وكسؼ مف ا وض ُٗسكرة هكد، مف ا وض ( ِ(
 . ُٔسكرة اليةؿ، مف ا وض ( ّ(
، فػي هػذا ال ػاب مػف كتػب ال ّغػض: ا وإػاح، غوػر المةوػؽ، ُٖسكرة طل، مػف ا وػض ( ْ(

 . ُِّ، كجكاهر ال ّغض، صِّص
 . ْمف ا وض  ،سكرة ايعراؼ( ٓ(
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فالإمور الميعصؿ في هذا ال اب، وؤت   ل لغرإوف: ايكؿ ، لممعوض 
ا دكف الذػػايي ، كذػػرت مػػف دكيػػل وً كالذػػايي، لمتككوػػد ، كلكػػكف ايكؿ معيػػ   ساسػػ

ميكٍا ًلمٌػًه أىنػدىادان كىأىنػتيـٍ فى ى تىٍجعى  كاهده في الور ف الكروـ ، مف ذلؾ ةكلل تعػال : (
كزه كةكلل تعال : ( (ُ((تىٍعمىميكفى  ٍيمىتىى أىأىًلدي كىأىنىٍا عىجي  .(ِ((قىالىٍت يىا كى

فوػد كجػب ر ػػط الإػمور الميعصػػؿ ، هيػا ،  ػػالكاك ؛ يٌيػل مػػا جػيّ  ػػل 
فػػػي هػػػذا الموػػػاـ،  ٌج لغػػػرض المعوػػػض ، فزكجػػػض   ػػػراهوـ ، عموػػػل السػػػّـ ، ةػػػوف 

المّئكض  اٌف ا، س ةايل ، سواب لاا كلدنا، كةالت: (  لد ك يا عجكز(   رتاا 
لػػػـ تػػػرد فػػػي كّماػػػا  ف تتعجػػػب مػػػف ككياػػػا امػػػر ة عجػػػكزنا،  ك مػػػف  يجا اػػػا ، 
ٌيمػػا  رادت  ف تتعجػػب  فةصػػكؿ كػػؿا مػػف هػػذوف ايمػػروف كةػػده لػػوس غرو نػػا ، كاع

لؾ  لػـ وػرد ا مف يتوجض الجمع  وياما ،  م: كوؼ تمد مع  ٌياا عجكز ، ككػذ
، سػػػ ةايل ،  ف ووػػػكؿ : (فػػػّ تجعمػػػكا   يػػػدادنا( كةػػػدها ، كج (ك يػػػتـ تعممػػػكف( 
ٌيما  راد، جؿ  ايل ، المعي  الةاصؿ مف اجتماعاما ، ف دد ياول  كةدها ، كاع

ذمل.  لمف و رؾ  ا مع عممل  اذا ا  راؾ ك طّيل كاع
لمعيػػ  مػػا ة ماػػا تػػوف صػػارت متممػػض وفالجممػػض  عػػد الػػكاك فػػي هػػاتوف ا 

فػّ مجػاؿ لمإػػمور الميعصػؿ هيػػا  ف وكػكف لمتككوػػد  ك ا وإػاح  ك التوروػػر ؛ 
 يٌيل م تغؿ  ما هك  هـ 

كةػػػد  ٌوٌيػػػا فػػػي العصػػػؿ ايكؿ  ٌف الزجػػػاج كمػػػف ت عػػػل  جػػػازكا الػػػكجاوف 
ـٍ قىػػآًئميكفى عيػػدما تعرإػػكا  عػػراب ةكلػػل تعػػال : ( ا وىػػا بىٍأسيػػنىا بىيىاتنػػا أىٍك ويػػ ( فىجى

ميعػػػكا  إػػػمار كاك الةػػػاؿ فػػػي هػػػذه ا وػػػض ، لعػػػدـ الةاجػػػض  لواػػػا لكجػػػكد ةوػػػث 
الإمور العائد ، ذـ ةريكها  غورها مف ايمذمض ، مف غور المعطكفض عم  ةاؿ 

ّن  ك فػػػارس ، جػػػاز  ف  هػػػك ، فوػػػالكا: كمػػػا جػػػاز  ف يوػػػكؿ : جػػػاّيي زوػػػد راجػػػ
ز يوػػكؿ: جػػاّيي زوػػد هػػك فػػارس . كةػػد صػػرح  عػػض الدارسػػوف المةػػدذوف  جػػكا

                                                 

 . ِِسكرة ال ورة، مف ا وض ( ُ(
 . ِٕسكرة هكد، مف ا وض ( ِ(
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الػػػكجاوف مست ػػػادنا  ا وػػػات السػػػا وض المرت طػػػض  ػػػالكاك كغوػػػر المرت طػػػض مكةػػػدنا 
 .(ُ( وياما في الةكـ

ك ستطوع هيا  ف  إوؼ  ل  الس ب المعظي الذم ذكرتػل فػي مكإػعل 
فػػي العصػػؿ ايكؿ السػػ ب المعيػػكم الػػذم دفػػع هػػذا العروػػؽ مػػف اليةػػكووف  لػػ  

، هػػك  ٌياػػـ خمطػػكا  ػػوف  جػػكاز الػػكجاوف فػػي الجممػػض المصػػدرة  إػػمور ميعصػػؿ
غرض المعوض الذم وكجب ر ط الإمور  الكاك ، ك وف غرض التككود الذم ج 

 وكجب ذلؾ.
يستيتج مف هذا  ٌيل ج وص    عماـ  ةكـ الجكاز ، كج ةكـ الكجكب 

ًّ مف العر   ووف كةع في ماخذ مياظر لماخذ العروؽ الذايي.وك ٌف كي
ؼ الػكاك فػي: يةػك: جػاّيي زوػد  ٌف الجرجايي ةكـ   ػذكذ ةػذ فود مرٌ 

هك وسرع ، كفساد هذا ايسمكب ، ةتػ  جعػؿ ذكػر الإػمور الميعصػؿ ميعػردنا 
  دكف الكاك لغكنا.

كهذا هك ةكـ مذهب جماكر اليةكووف  ذ لـ وجوزكا ةذؼ الػكاك ال تػض 
، كهك ةكـ صةو  في ايمذمض التي است ػادكا  اػا ،  ٌج  ٌيػل جسػتياده  لػ   ٌف 

غوػػػر المرت طػػػض وعيوػػػاف كّهمػػػا معيػػػ  الةػػػاؿ ، فوػػػد ك  طػػػض  ػػػالكاك الجممػػػض المرت
ا ا وات التي كردت فواػا الجمػؿ اجسػموض الةالوػض المصػدرة  إػمور   مؿ  وإن

 ميعصؿ كهي غور مرت طض  الكاك.
ـٍ ًفيىىػا فود كردت غور مرت طض  الكاك  صوغض ( ابي النَّاًر وي أيكلىػًئؾى أىٍصحى

اًلػػديكفى  ابي ك صػػوغض ( (ِ(ف الوػػراف الكػػروـ( فػػي ع ػػرة مكاإػػع مػػقى أيكلىػػػًئؾى أىٍصػػحى
اًلديكفى  ـٍ ًفيىىا قى  .(ُ(( في  ر عض مكاإعالجنَّة وي

                                                 

 . ٕٕٗ/ُالتاكوؿ اليةكم ( ُ(
، ِٕٓ، كمػػف ا وػػض ُِٕ، كمػػف ا وػػض ُٖ، كمػػف ا وػػض ّٗفػػي سػػكرة ال وػػرة، مػػف ا وػػض ( ِ(

، كفي سكرة ايعراؼ مف ا وض ُُٔ، كفي سكرة  ؿ عمراف مف ا وض ِٕٓكمف ا وض 
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ػػػػا الَّػػػػًذيفى ككػػػػذلؾ كردت غوػػػػر مرت طػػػػض  ػػػػالكاك فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال : ( كىأىمَّ
اًلػػديكفى  ـٍ ًفيىىػػا قى ػػًة المٌػػًه ويػػ ـٍ فىًفػػي رىٍحمى ػػكويىي جي ػػٍت كي كفػػي ةكلػػل تعػػال :  (ِ((اٍبيىضَّ

ـى أىنتيـٍ لىىىا كىاًرديكفى ( ىىنَّ بي جى مىا تىٍعبيديكفى ًمف ديكًف المًَّه حىصى ـٍ كى كفػي ةكلػل  (ّ((ًإنَّكي
اًلػديكفى تعال : ( ـٍ ًفيىىػا قى ػا كفػي ةكلػل تعػال : ( (ْ((الًَّذيفى يىًرثيكفى اٍلًفٍردىٍكسى وي مى كى

 .(ٓ((نيًريًىـ مٍِّف آيىةو ًإء ًويى أىٍكبىري ًمٍف أيٍقًتىىا
 ٌف الجرجػػػايي ، كجماػػػكر اليةػػػكووف ةػػػالكا  ػػػاٌف المرت طػػػض  ػػػالكاك ،  فمػػػك

هي مععكؿ معل ، كغور المرت طض هػي ةػاؿ ، لمػا كةعػكا فػي مذػؿ هػذا الماخػذ 
  لميةكووف كالجرجػايي (رةمػل ا( الك ور مف ةوث لـ و عركا ،  ذ كوؼ تسيٌ 

عصػػؿ  ف وةكمػػكا   ػػذكذ ةػػذؼ الػػكاك فػػي الجمػػؿ الةالوػػض المصػػدرة  إػػمور مي
ككوؼ تسٌي  لاـ  ف وةكمكا  عساد مذؿ هػذا ايسػمكب مػع كركد هػذا ايسػمكب 
فػػي الوػػر ف الكػػروـ؟ ككوػػؼ وصػػدر مػػف الجرجػػايي كفػػي كتا ػػل دجئػػؿ ا عجػػاز 

 مذؿ هذا الةكـ؟
ككذلؾ ، لما كةع العروؽ الذايي الذوف  جػازكا عػدـ الػر ط  ػالكاك مطمونػا 

ذلؾ  ٌف الجممض المصدرة  إمور  في الماخذ الذم كةع فول جماكر اليةكووف ؛
( كةكلػػل فىػػ ى تىٍجعىميػػكٍا ًلمٌػػًه أىنػػدىادان كىأىنػػتيـٍ تىٍعمىميػػكفى ميعصػػؿ فػػي يةػػك ةكلػػل تعػػال : (

ػػػكزه تعػػػال  : ( ( وجػػػكز ةسػػػب مػػػذه اـ ةػػػذؼ الػػػكاك مياػػػا ، ك ف أىأىًلػػػدي كىأىنىػػػٍا عىجي

                                                                                                                

، كفػػػي سػػػكرة ٓ، كفػػػي سػػػكرة الرعػػػد مػػػف ا وػػػض ِٕي سػػػكرة وػػػكيس، مػػػف ا وػػػض ، كفػػػّٔ
 .ُٕالمجادلض مف ا وض 

، كفي سكرة وكيس مف ِْ، كفي سكرة ايعراؼ مف ا وض ِٖفي سكرة ال ورة مف ا وض ( ُ(
 . ِّ، كفي سكرة هكد مف ا وض ِٔا وض 

 . َُٕسكرة  ؿ عمراف، ا وض ( ِ(
 . ٖٗسكرة ايي واّ، ا وض ( ّ(
 . ُُسكرة المؤميكف، مف ا وض ( ْ(
 . ْٖسكرة الزخرؼ، مف ا وض ( ٓ(
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عجػكز ، كهػك  لػد  يػا  تتم  : فػّ تجعمػكا   يػدادنا ايػتـ تعممػكف ، ك ف تتمػ  : 
ةذؼ غور مستساغ ،  ؿ هك فاسد، كما ةاؿ الجرجايي  ةؽ ، كوتإػ  فسػاد 

 هذا الةذؼ في يةك ةكلل تعال :
نىٍحػفي عيٍصػبىةه (  ػرىٍت ًبػػًه كفػي ةكلػػل تعػال : ( (ُ((لىػًئٍف أىكىمىػهي الػػذٍِّئبي كى فىبىصي

كفى  ـٍ ء يىٍشػعيري نيػبو كىويػ مىٍيىىػكفػي ةكلػل تعػال : ( (ِ((عىػف جي ا طىػاًئؼه مِّػف فىطىػاؼى عى
ـٍ نىاًئميكفى   .(ّ((رَّبِّؾى كىوي

فةذؼ الكاك في هذه ال كاهد الور يوض ، وجعػؿ الكػّـ فواػا معكككنػا ، ج 
معي  لػل ؛ يٌيػل وجػرد الجممػض اجسػموض مػف  ٌم را ػط ور طاػا  مػا ة ماػا ، لعػدـ 

 صّح الإمور الميعصؿ فواا لمعكد  لول ، كهذا ممتيع  ا جماع.
ػػا  كإػػ  دلوػػؿ عمػػ   ٌف الإػػمور الميعصػػؿ هيػػا، جػػيّ  ػػل كهػػذا   وإن

لغػػرض المعوػػض، ج لغػػرض التككوػػد  ك لغػػرض ر طػػل  صػػاةب الةػػاؿ ، كلاػػذا 
كجػػب ر طػػل  ػػالكاك ؛ يٌيػػل  صػػ    ػػاف اجسػػـ الظػػاهر ايجي ػػي، يةػػك :  ة ػػؿ 

 زود كعمرك وتكمـ.
لاـ ج  ؾ  ٌف الذم استدرج العروووف لمكةػكع فػي هػذا الماخػذ كذاؾ، ةػك 

 كاك الةاؿ ، الذم ةادهـ  لػ  عػدـ التعروػؽ  ػوف الجممػض التػي جػاز فواػا ةػذؼ 
الػػػكاك لعػػػدـ كجػػػكب  رادة معيػػػ  المعوػػػض فواػػػا ، ك ػػػوف التػػػي كجػػػب فواػػػا الػػػر ط 

  الكاك، لكجكب  رادة هذا المعي .
كالةوووػػػض  ف ةإػػػوض الػػػر ط  ػػػالكاك مػػػف ةوػػػث الجػػػكاز كالكجػػػكب كالميػػػع 

ض التػػي ةػػػددها اليةكوػػكف ، فوػػػد  وكيكػػا فػػػي العصػػػؿ غوػػر متعموػػػض  الوكاعػػد المعظوػػػ
ايكؿ  ٌف اليةػػكووف ميعػػكا ر ػػػط الجممػػض الةالوػػػض  ػػالكاك عيػػػد كةكعاػػا  عػػػد ( ٌج( 

                                                 

 . ُْسكرة وكسؼ، مف ا وض ( ُ(
 . ُُسكرة الوصص، مف ا وض ( ِ(
 . ُٗسكرة الومـ، ا وض ( ّ(



214 

 

ةت  ةكمكا   ذكذ ذكرها في هذا المكإع  ٌج  ياـ مع ذلؾ  كج كا ر طاا في 
 .(ُ(يةك: ما كممت  ةدنا  ج كزود ةاإر معل
وػػػػتةكـ فواػػػػا المعيػػػػ  ، فػػػػإذا تعويػػػػت  فةػػػاجت الػػػػر ط  ػػػػكاك الةػػػػاؿ  ذف

المعوػػض فػػي جمػػؿ كامتيعػػػت فواػػا الةالوػػض كجػػب ر طاػػػا  ػػالكاك فػػي  م مكإػػػع 
 كةعت ، كفي  ٌم صوغض كايت كالعكس صةو .

ت وف في مكإع ةاجت الر ط  كاك الةاؿ مف العبث الربط برابطيف : 
ةسػب ،  ػؿ  ،  ٌف اليةكووف ، لـ وكتعكا  ر ط الجممض اجسموض الةالوض  الإمور

فض الػػػكاك  لواػػػا ، كا ػػػتارت عيػػػدهـ ع ػػػارة الػػػر ط  ػػػالكاك كالإػػػمور ا جػػػازكا  إػػػ
 .(ّ(كذكركا  ف اجتماعاما في الجممض الةالوض  كذر مف ايعراد  ةدهما (ِ(معا

ػػا ،  ػػا  ٌياػػـ لػػـ ووكلػػكا  جػػكاز اجتماعامػػا ،  ػػؿ  كجك ػػل  وإن كت ػػوف  وإن
 ػػػالكاك ،  مػػػا الػػػذوف  كج ػػػكا كةػػػد كػػػاف هػػػذا مػػػذهب الػػػذوف  جػػػازكا ر ػػػط اجسػػػموض 

كعدكا ةذؼ الكاك  اذا ، فإيل  موتإ  ذلؾ صارت كؿ جممض اسموض مرت طػض 
ا.   ما ة ماا  الإمور، كاج ان ر طاا  الكاك  وإن

لوػػد كجػػد اليةكوػػكف اسػػتيادنا  لػػ  اسػػتورائاـ المغػػض  ٌف مػػف الع ػػث الػػذم 
كةػت كاةػػد  ٌج تيزهػت عيػل المغػػض العر وػض اسػػتخداـ  داتػوف لمغػػرض يعسػل ، فػػي 

 في التككود.

                                                 

 . ّٗ/ِ رح المعصؿ ج ف وعوش ( ُ(
ك ػػػػرح الكافوػػػػض  ٕٓٔ/ُ، ك ػػػػرح ا ػػػػف عووػػػػؿ ُّٗالتػػػػدروب فػػػػي تمذوػػػػؿ التوروػػػػب، ص( ِ(

 . ّٕ-ِٕكالعكائد الإوائوض، ص ٔٔلّرد ومي، مخطكط، كرةض 
، كال ةػػػر ِْ-ُْ/ُ، ك ػػػرح الرإػػػي ُّٓ(  ػػػرح  لعوػػػض  ػػػف مالػػػؾ ييػػػس اليػػػاظـ، صّ(

 ُّٖ/ّ، ك رح اج مكيي ُّٔ/ُالمةوط 
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فمـ وجز مذّ، الم رد  ف "تدخؿ الكاك عم   ـ ، كج  ـ عمواا ؛ يف  ـ 
ةت  ةػد  يكػر الجمػع  ػوف العػكض كالمعػكض فػي  (ُ(لمعطؼ ، كالكاك لمعطؼ"

 .(ِ(اليظـ ، فإّن عف اليذر ، كلـ وجعؿ مف الإركرات ال عروض
،  اض كاةػػد  ساسنػػكةػػد اتخػػذت ةإػػوض عػػدـ جػػكاز اجتمػػاع  داتػػوف لغػػر 

ّن ، ج وجػكز  ف ووػاؿ : وػا  لتعموؿ كذور مف ظكاهر المغض ، فعيد ال صرووف مػذ
الماـ ، كما وجكز ذلؾ عيد الككفووف "ذلؾ  ف الموـ عيد ال صرووف  دؿ مف وػا 

مع  ف الموـ عيد الككفووف لوست  دج  (ّ(مع مع وا"تجت، فّ وجكز عيدهـ  ف 
 الماـ.مياا ، لذلؾ جاز عيدهـ: وا 

ٌّ وػؤدم  لػ  كاستيادنا  لػ  ذلػؾ ةوػؿ  كراهػض  إػمار كػي  عػد الػّ ـ "لػئ
 .(ْ(اجتماع ةرفوف لمعي  كاةد"

كةػػد خصػػص السػػوكطي فػػي اي ػػ اه كّمػػا عمػػ  هػػذه المسػػالض ، جعمػػل 
تةػت عيػكاف "ج تجتمػع  داتػاف فػي معيػ  كاةػد" كممػا ةالػل فػي هػذا المكإػكع 

 داتػػػا تعروػػػؼ ... كفػػػي  عػػػض ةكا ػػػي  "ج وجمػػػع  ػػػوف  ؿ كا إػػػافض ، يٌيامػػػا
الك اؼ ج وجمع  وف  داتي تعدوض ، فػّ ووػاؿ  ذه ػت  زوػد ،  ػؿ  ٌمػا الامػزة ، 
مػػػػا ال ػػػػاّ .. كةػػػػاؿ ا ػػػػف وعػػػػوش الػػػػدلوؿ عمػػػػ   ٌف  لػػػػؼ  رطػػػػ  لإللةػػػػاؽ ، ج  كاع
لمتايوث  ٌيل سػمع عػياـ  رطػاة ،  إلةػاؽ تػاّ التايوػث، كلػك كايػت لمتايوػث ، لػـ 

 .(ٓ(خر ؛ يٌيل ج وجمع  وف عّمتي تايوث"ودخماا ، تايوث  

                                                 

 . َّٕ/ّ( الموتإب ُ(
 . ُْٗإرائر ال عر، صالووركايي، ( ِ(
 . ِِ،  رح مغيي الجار ردم لمموّيي صُْٗالمصدر يعسل ص( ّ(
 . ُٓ/ِا وإاح في  رح المعصؿ ج ف ةاجب ( ْ(
 . ُّّ/ُاي  اه كاليظائر ( ٓ(



216 

 

سىػػبى  لػػ  ا ػػف جيػػي  ٌيػػل ةػػاؿ: "لػػوس فػػي الكػػّـ اجتمػػاع ةػػرفوف كةػػد يى 
ػػػا لمػػػا اعتػػػـز عموػػػل ، مػػػف اجختصػػػار فػػػي  لمعيػػػ  كاةػػػد ؛ يٌف فػػػي ذلػػػؾ يوإن

 .(ُ(استعماؿ الةركؼ  ٌج في التاكود"
كالتعموؿ كجعمكهػا كاليةكوكف كذورنا ما سخركا هذه الوإوض عيدهـ لميود 

ّن ، مػػا مػػر تعصػػومل،  ٌياػػـ ميعػػكا  ػػا  يػػكا عموػػل يتػػائج كةكاعػػد، مػػف ذلػػؾ مػػذ  ساسن
ر ط الجممض الةالوض المعطكفض عم  ةاؿ  الكاك ، كراهض اجتماع ةرفػي عطػؼ 
صكرة عمػ  الػرغـ مػف اختّفامػا فػي المعيػ  ،  ذ  ةػداهما لمعطػؼ ، كالذايوػض 

ػػػػا ،  ٌياػػػػـ لػػػػـ  وجوػػػػزكا ،  ٌج لمعػػػػافو  ّغوػػػػض ،  إػػػػافض لمةػػػػاؿ. كمػػػػف ذلػػػػؾ  وإن
 المعرفض  ل  المعرفض ، كتعروؼ العمـ  اؿ ، لعدـ جكاز اجتماع معرفوف.

، ج  ّن كةد اتخػذت مػف هػذه الةوووػض كسػومض لتخطئػض الكتػاب ، فوػالكا مػذ
ككذلؾ ج وجػكز  (ِ(وجكز الجمع  ي (لف( ك (سكؼ( يٌف كمواما  داتا استو اؿ

فػإف(  ك (لػػذا( ك (فوػػد( كذكػركا  ٌف هػذا غمػط  ػوف ؛ ييػل (لػػذا( ك ( فالجمع  ػو
"جمػػع  ػػوف فػػاّ التعموػػؿ كجـ التعموػػؿ ، كهمػػا  معيػػ  كاةػػد، فػػّ وجتمعػػاف فػػي 

 .(ّ(كّـ صةو "
كاليةكوػػكف ةػػوف لػػـ وجوػػزكا اجتمػػاع  داتػػوف لمعيػػ  كاةػػد ، لػػـ ومتمسػػكا 

 ذه ػػت  زوػػد ،  الامػػزة كال ػػاّ ، يةػػك:اجتمػػاع لمجػػكاز عػػذرا، فمػػـ ووكلػػكا  جػػكاز 
زوػػادة فػػي التعدوػػض  ك تةموػػض العمػػـ  ػػآؿ ، توكوػػض فػػي تعروعػػل ،  ػػؿ ميعػػكا هػػذا ، 

 كعممكا الميع ،  اٌف في جكاز ذلؾ لغكنا فارغنا 
ّن عم  عدـ الظٌف  فكاف عم  اليةكووف  ف وتخذكا مف هذه الوإوض دلو
  ػػػػاٌف الجممػػػػض ةػػػػد ارت طػػػػت  صػػػػاة اا  ػػػػالكاك كالإػػػػمور، لعػػػػدـ جػػػػكاز اجتمػػػػاع

                                                 

 . ُّْ/ُاي  اه كاليظائر ( ُ(
 . ُِٔ(  ةؿ كج توؿ لمصطع  جكاد، صِ(
 . ٔٗ-ٓٗدراسات في فمسعض اليةك لمصطع  جكاد، ص( ّ(
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ذا كجػديا جممػض فواػا  را طوف،  ذ في ذلؾ ع ث ، ج وص  ةصكلل في المغض كاع
 كاك كإمور كجب  ف يرل الرا ط كاةدنا مياما ج هما معنا .

، فػػي يةػػك :  ّن كلكػػف لكػػكف اليةػػكووف ةػػد ر كا  ٌف الجممػػض اجسػػموض ، مػػذ
 ة ؿ زود كهك وإػةؾ ةػاؿ ، دفعاػـ هػذا  لػ   ف وػركا  ٌياػا مرت طػض  صػاة اا 

لكاك كالإػػمور ، مػػع  ٌيػػل ةػػد ذ ػػت  ػػاعترافاـ  ٌف الإػػمور الميعصػػؿ فواػػا، مػػا  ػػا
 ،(ُ(جيّ  ل لغرض الر ط ،  دجلض عدـ صّةل لمعكد في  مذمض  خرل

؛ يٌف الجممػض ، مععػكؿ معػل ، فػي فوككف الرا ط فواا هك الكاك ةسػب 
 الةوووض ج ةاؿ.

 لػػػػػ  عػػػػػٌد الةػػػػػاؿ كاك معوػػػػػض ، لمػػػػػا اإػػػػػطركا فمػػػػػك عػػػػػٌد اليةكوػػػػػكف كاك 
الإمور را طنا ذايونا ؛ يٌف المععػكؿ معػل لػوس صػعض لمصػاة ل ، لوجػب عػكده 

ذلؾ الةوووض مف جاض ، ك يوذكا اليةػك العر ػي   مف لول  الإمور كيصا كا  دجن 
مػػػف م ػػػكمض الػػػرا طوف مػػػف جاػػػض ذايوػػػض ، ك  عػػػدكا المغػػػض مػػػف تامػػػض الع ػػػث فػػػي 

 التع ور مف جاض ذالذض.
 ٌف طائعػض مػف اليةػكووف  عر ػكا الجممػض  مػرٌ : مجي  الحاؿ مف النكرة 

اليةػكووف  رالمرت طض  الكاك ، يةك:  ة ؿ رجؿ كهك وإػةؾ صػعض ،  ٌمػا جماػك 
فميعػػكا ذلػػؾ ، كعػػدكا الػػكاك ةالوػػض ،  ٌج  ٌياػػـ كاجاػػكا م ػػكمض مجػػيّ الةػػاؿ مػػف 
اليكػػػرة المةإػػػض ؛ يٌف ايصػػػؿ عيػػػدهـ  ٌف صػػػاةب الةػػػاؿ ج وكػػػكف يكػػػرة  ٌج 

  مسٌكغ هيا. مسكغ ، كج
كةد عالج اليةكوكف هذه الم كمض  ال ةث عف مسػكغ، لمجػيّ، الةػاؿ 

كمػػياـ مػػف جعمػػل  (ِ(مػػف اليكػػرة، فمػػياـ مػػف جعمػػل كػػكف "صػػاةب الةػػاؿ عاًمػػا"
 .(ّ(كمياـ مف جعمل الكاك كاليعي (ِ(كمياـ مف جعمل الكاك (ُ(اليعي

                                                 

، كةا ػػػوض الدسػػػكةي عمػػػ  المغيػػػي َُٗ/ِ، كةا ػػػوض الصػػػ اف ُّٗ/ُ ػػػرح التصػػػرو  ( ُ(
 . ُّ/ِ، كالككاكب الدروض ُِٗ/ِ

 . َُِ/ِ رح الرإي ( ِ(
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المسكغات، كو دك  ٌياـ  ٌج  ٌف اليةكووف  صعض عاٌمض ، لـ ووتيعكا  اذه 
ّن ، الجممػػض اجسػػموض المرت طػػض  كجػػدكا  يعسػػاـ  ػػوف م ػػكمتوف فاػػـ  ف  عر ػػكا مػػذ

مىػػػػى  ػػػػالكاك فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال : ( اًكيىػػػػةه عى مىػػػػى قىٍريىػػػػةو كىًوػػػػيى قى ػػػػرَّ عى أىٍك كىالَّػػػػًذم مى
كًشىىا لىىىا كفي ةكلل تعػال : ( (ْ((عيري مىا أىٍومىٍكنىا ًمف قىٍريىةو ًإءَّ كى  (ٓ((ًكتىابه مٍَّعميكـه كى

ف  عر كهػػا  صػػعض مػػف ةروػػض ، كاجاػػكا م ػػكمض فصػػماا عػػف مكصػػكفاا  ػػالكاك ، كاع
 ةاجن مياا كاجاكا م كمض مجوئاا مف اليكرة المةإض .

ك عض المعر وف لوةػٌؿ الم ػكمض الذايوػض ، كوعػٌر مػف ايكلػ  تكمٌػؼ فػي 
فػػػػي ةكػػػػـ تسػػػػكو،  عػػػػراب (كلاػػػػا كتػػػػاب معمػػػػكـ( ةػػػػاجن مػػػػف ةروػػػػض فػػػػذكر  ٌياػػػػا 

. كويوػػؿ هػػذا   ػػك (ٔ(المكصػػكفض ، كالتوػػدور عيػػده "كمػػا  همكيػػا ةروػػض مػػف الوػػرل"
ّن :  ٌيل وجكز  ف يعر اا صعض لكػف "ج لموروػض هالسعكد في تعسور  ، كوإوؼ ةائ

فوكػػكف  ميزلػػػض صػػػعض لاػػػا ،  ذ  (ٕ(المػػذككرة ،  ػػػؿ الموػػػدرة التػػي هػػػي  ػػػدؿ مياػػػا"
 رل  ج ةروض لاا كتاب معمكـ".التودور عيده : "كما  همكيا ةروض مف الو

كمػػػػياـ لكػػػػي وخرجػػػػكا مػػػػف الم ػػػػكمتوف المػػػػذككرتوف ج وعر ػػػػكف (كهػػػػي 
خاكوض( صعض لوروض ، كج ةاجن مياا ،  ػؿ وعر اػا ةػاجن مػف الععػؿ المسػتتر فػي 

                                                                                                                

        ، كركح المعػػػػػػػػػػػػػػايي ِِٓ/ّ، كالمواصػػػػػػػػػػػػػػد اليةكوػػػػػػػػػػػػػػض ّٖٔ/ُ ػػػػػػػػػػػػػػرح ا ػػػػػػػػػػػػػػف عووػػػػػػػػػػػػػػؿ ( ُ(
ْ/ِّٕ-ِْٕ . 

، ك ػػػػرح عوػػػػػكد الجمػػػػاف لمسػػػػػوكطي ُٓوػػػػد فػػػػي  ػػػػػرح المعصػػػػؿ، مخطػػػػػكط، كرةػػػػض اجةم( ِ(
 . ُٓٓ، ك لعوض ا ف  كيض، صّٖ/ّ ،، ك رح اج مكيئِِ/ُ

 . ُِٓ/ُةا وض الخإرم عم   رح ا ف عووؿ ( ّ(
 . ِٗٓسكرة ال ورة، مف ا وض ( ْ(
 . ْسكرة الةجر، ا وض ( ٓ(
 . ِٗٔ-ِٖٔ/ِ ،تعسور اليسعي( ٔ(
 . ُُْ/ّتعسور   ي السعكد ( ٕ(
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ةتػػ   (ُ( اػػا ةػػاجن مػػف ةروػػضاكا اعر ع(مػػٌر(  عػػد  ف رجةػػكا هػػذا ا عػػراب كإػػع
 صػػاة اا  ػػالكاك ،  عمٌػػض خمكهػػا مػػف  رتػػب  عإػػاـ ةكمػػا عموػػل، فاكجػػب ر طاػػا

 إمور وعكد  لول.
 وف جممض (كهي خاكوض( مف فاعػؿ (مػٌر(؟ فالجممػض تعػكد  لػ  الوروػض ، 

( ركهي الودس ، كالعاعؿ المستتر في (مػر( وعػكد  لػ  المػاٌر  اػا ، كهػك (عزوػ
ةسػػاس وصػػٌ  جعػػؿ (كهػػي خاكوػػض(  (ِ(، ي ػػي مػػف  يػػي  سػػرائوؿ ف ػػاٌم ةػػايكف كاع

 ةاجن ميل ، كجعماا  معي : مر عزور في ةالض ككيل ةروض؟.  ك رصعض لعزو
ـٍ كىويػـ كمذؿ هذا فعؿ العك رم في ةكلل تعػال : ( ػٍنىي لَّى فىًريػؽه مِّ ثيَـّ يىتىػكى

كفى  ةاجن مف الإمور (هػـ( في  (ّ(( ةوث  جاز  عراب (كهـ معرإكف(م ٍعًرضي
فػػػرارنا مػػػف  عرا اػػػا ةػػػاجن مػػػف فروػػػؽ لككيػػػل يكػػػرة ، كمػػػف  عرا اػػػا  (ْ(فػػػي (مػػػياـ(

ٌّ تكػكف هيػاؾ كاك فاصػمض  ػوف الصػعض كالمكصػؼ ، مػع  ٌف هػذا  صعض لػل ، لػئ
ا عػػػراب ، ج وكافػػػؽ المعيػػػ  ، كالموصػػػكد ال تػػػض ؛ يٌف المػػػراد كصػػػؼ (فروػػػؽ( 

  ا عراض، كلوس كصؼ الم ركوف عاٌمض  ذلؾ.
وخوػب فروػؽ مػياـ ، كهػـ و كػكف ، فمػاذا   ذا ةمت : امػتةف طّ ػي ذػـ

تككف جممض (كهـ و ككف( ةاجن مػف الطػّب جمػوعاـ الػذوف امتةيػكا ،  ـ ةػاجن 
 مف العروؽ الذم خاب فةسب؟

لود عالج اليةكوكف كةكع الكاك  ػوف الصػعض كمكصػكفاا ،  إعرا اػا كاكنا 
إدخالاػػػا كمػػػا كػػػاف وي غػػػي لاػػػـ  ف وعػػػالجكا   ػػػكاؿ الوإػػػوض ايكلػػػ  ،   ،ةالوػػض 

                                                 

، كتعسػػػور ٔ، كالػػػدر المصػػػكف، مخطػػكط، الجػػػّز الذػػػايي، كرةػػػض ُِٗ/ِال ةػػر المةػػػوط ( ُ(
، كةا ػػػػوض الجمػػػػؿ عمػػػػ  الجّلػػػػوف ُِٗ/ُ، كتعسػػػػور   ػػػػي السػػػػعكد َِٓ/ُالذعػػػػال ي 

 . ْٕٓ/ُكركح المعايي  ُِِ/ُ
 . َّٗ/ُزاد المسور، تعسور ا ف الجكزم ( ِ(
 . ِّسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ّ(
 . ِْٗ/ُالت واف في  عراب الور ف ( ْ(
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إمف الوإوض الذايوض ،  ذ لـ وععمكا  وئنا ، فود  دلكا  إ كاؿ   كاجن مياظرنا لػل 
ػػا ، ف ووػػت الم ػػكمض ةائمػػض ، كالعػػّج الكةوػػد لتعػػدوؿ هػػذه المسػػالض ، وكػػكف  تمامن

  إدخاؿ هاتوف الوإوتوف إمف المععكؿ معل الجممض .
ور مصػاة ل  ك كيفتستووـ ايمكر ؛ يٌف المععكؿ معل ج عّةض لل  ت 

 تعروعل ، كج  عكده  لول  ك  عدمل ؛ ييل لوس صعض لل.
 م:  ٌف الػػػػكاك التػػػػي  عر اػػػػا اليةكوػػػػكف كاك الةػػػػاؿ ، لػػػػك  عر كهػػػػا كاك 
المعوػض ، لمػػا اإػطركا  لػػ   عػػراب الجممػض المرت طػػض  ػػالكاك  عػد اليكػػرة صػػعض ، 

ػػا  لػػ   فووعػػكا فػػي م ػػكمض فصػػماا عػػف مكصػػكفاا  ػػالكاك ، كلمػػا اإػػطركا  وإن
، فوكاجاػػػكا م ػػػكمض مجوئاػػػا مػػػف اليكػػػرة ، ذػػػـ وإػػػطركا   عػػػراب مػػػا  عػػػدها ةػػػاجن
لمعرار مف هاتوف الم كمتوف  ل  جعماا ةاجن مف غور اليكرة ، فووعكا في فسػاد 

 المعي .
 وف الةاؿ كصاة اا ،  ك ف لـ ووؿ اليةكوكف  زوادة الكازيادة الكاك : 

التي ذكركا  ٌيل ومتيػع ر طاػا  ػالكاك ،  فود ةالكا  زوادتاا  ذا كردت في المكاإع
( ككػذلؾ ةػالكا  زوادتاػا عيػد دخكلاػا ك كالععؿ الماإي عيد كة عل ةاجن  عػد ( جن

عم  الجممض الخ روض ، كالذوف  جازكا دخكلاا عم  الجممض الكصعوض ةالكا  زوادة 
 هذه الكاك.

 ووػكؿ ا ػف جيػي: " عمػـ  ٌف الةػركؼ ج وموػؽوؿ يجكز زيػادة الػكاك : 
كذكر ا ف  واز اليةػكم  ٌف الخموػؿ   ػ  زوػادة الػكاك ،  (ُ( اا الزوادة كج الةذؼ"

الػػػذم هػػػك  (ِ(كهػػك المػػػذهب ايرةػػػج "يٌف الةػػركؼ زوادتاػػػا مياةإػػػض لكإػػعاا"
 يوا تاا عف ايفعاؿ جختصارها.

                                                 

 . ُِٕ/ُسر الصياعض ( ُ(
 . َِٔ-َِٓةكاعد المطارةض، ص( ِ(
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كذكػػر ا ػػف ةػػوـ الجكزوػػض: " ٌف زوػػادة الػػكاك غوػػر معػػركؼ فػػي كّماػػـ ، 
 .(ُ( ف وككف فواا ةرؼ زائد لغور معي  كج فائدة"كج وموؽ  اسعل الكّـ 

ككوؼ  جاز اليةكوكف مذؿ هػذه الزوػادة فػي كتػاب ا؟ كمػا ةػالكا  اػذا 
لىىىػػػا ًكتىػػػابه مٍَّعميػػػكـه فػػػي ةكلػػػل تعػػػال : ( . ككوػػػؼ وصػػػٌ   ف تكػػػكف الػػػكاك (ِ((ًإءَّ كى

ي الداخمػػض عمػػ  الجممػػض الكصػػعوض  ك الخ روػػض زائػػدة ، كهػػي التػػي وجػػب ذكرهػػا فػػ
يةػػك:  ة ػػؿ رجػػؿ كهػػك وإػػةؾ ، كيةػػك:  ػػات العووػػر كهػػك جػػائع؟ فػػاليةكوكف 
متعوكف عم  كجكب ر ط كؿ جممض مصدرة  الإمور الميعصؿ  الكاك ، كاتعوكا 
عم   ٌف ةذفاا هيا غوػر مستسػاغ ، ةتػ  صػرح الجرجػايي  عسػاده ،  ٌج  ٌياػـ 

 مع ذلؾ استساغكا ةذؼ الكاك في ةكؿ ال اعر:
 فامس  كهك عرواف     فمٌما صٌرح ال رح 

 .(ّ(كةالكا: الوواس  ف تةذؼ الكاك، كوواؿ: فامس  هك عرواف
كما  ٌيل كوؼ وصٌ  الةكـ  زوادة الكاك في الجمػؿ الةالوػض الكاةعػض  عػد 
( ٌج( عيػػد تجردهػػا مػػف الإػػمور العائػػد ، يةػػك: مػػا  مطػػرت السػػماّ  ٌج كي ػػت 

 الزرع؟
ٌيمػػػا هػػػي كاك فػػػي هػػػذه المكاإػػػع لوسػػػ ككالةوووػػػض  ٌف الػػػكا ت زائػػػدة ، كاع

المعوض ، فود وعمد  ةواينا  ل  جعؿ الجممض مععكج معل  دجن مف جعماا خ رنا  ك 
صػػعض  ك ةػػاجن ؛ يٌيػػل ةػػد وسػػتغي  عػػف المعػػايي ايخوػػرة  معيػػ  المعوػػض فتػػر ط 

 الجممض  الكاك لاذا الغرض.
ف ةوػػػػػؿ :  ٌف هػػػػػذا وجػػػػػكز فػػػػػي الصػػػػػعض كالةػػػػػاؿ ،  ف وةػػػػػٌؿ مةمامػػػػػا  كاع

 كؿ معل فكوؼ وجكز ذلؾ في الخ ر؟المعع

                                                 

 . ِْٓ-ِْْالتعسور الووـ، ص( ُ(
 . ِْٕ-ِّٕ/ّ، كركح المعايي ُْْ-َْْ/ُال رهاف ( ِ(
 . َِْ-ِّٗدراسض في ةركؼ المعايي الزائدة، ع اس مةمد السامرائي، ص( ّ(
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يوكؿ:  ٌيػا لػـ ي ػذ فػي هػذه المسػالض،  فمػف اليةػكووف مػف صػرؼ الػكاك 
الداخمػػػض عمػػػ  الجممػػػض الخ روػػػض  جعماػػػا كاك الةػػػاؿ ، كج فػػػرؽ هيػػػا  ػػػوف الةػػػاؿ 
الجممض كالمععكؿ معل الجممض ، هذا مف جاض كمف جاض  خرل ، فاف الةاؿ ةد 

 ك ةواسنػا ،  (ُ(ا، يةك: "كهـ عاةػدم  زرهػـ"تةؿ مةؿ الخ ر كتسد مسده  ذكذن 
 .(ِ(يةك: إر ي الع د مسوئنا"

كاليةكوػػكف وجمعػػكف عمػػ   ٌف الم تػػد  فػػي يةػػك : كػػٌؿ رجػػؿ كإػػوعتل ، 
لـ وةتج  لػ  ذكػر الخ ػر ، كوصػرةكف  ػاٌف هػذا المذػاؿ هػك  توػدور: كػٌؿ رجػؿ 

ر  ػػػكاك مػػع إػػوعتل ، كالمعيػػ  تػػػاـ  ػػل ، فػػإذا جػػاز اسػػػتغياّ الم تػػد  عػػف الخ ػػ
المعوض كالمععكؿ معل ، فإٌف جكاز استغياّ ايفعاؿ الياةصض عػف  خ ارهػا  امػا 

.   كذر اةتماجن
كمف المعركؼ  ٌف الزوادة ووصد  اا جكاز ةذفاا كا تواف  اا دكف  ف 
وؤذر ذلؾ في المعي  ، ككػذلؾ ج ووػاس عمواػا ، فػاليةكوكف ةػوف ةػالكا  زوػادة 

المعوػػض ةسػػب ،  ػػؿ ميعػػكا الووػػاس عمواػػا ، يػػ  معالػػكاك ، لػػـ ومغػػكا مػػف الجمػػؿ 
 كهذا ماخذ ؛ يٌيل  ل وسد  اب المغض تجاه معي  مف المعايي.

كيخمػػص ممػػا مػػرك ذكػػره  ٌف اليةػػكووف ةػػوف ميعػػكا كةػػكع المععػػكؿ معػػل 
جممػػض ، اإػػػطركا  لػػػ  عػػػدـ  عػػػراب الػػكاك المرت طػػػض  اػػػا ، كاك المعوػػػض ، كهػػػذا 

ف ووت مجردة مف  ٌم معي  كاف ، مما جٌرهـ وعيي  ٌياـ خمعكا عياا دجلتاا ، 
  ل   ف ووكلكا  زوادتاا ، كووعكا في ماخذ هذا الوكؿ.

الجممػػة الحاليػػة فػػي القػػرآف الكػػريـ بػػيف التفسػػير المفظػػي كالمعنػػكم: 
 يا  ٌف مف اليةكووف مف  جاز ر ط الجممض اجسموض الةالوض  ػالكاك ، كمػياـ  مرٌ 

ف  جػػازكا ، ذكػػركا  ٌف ايكذػػر  مػػف  كجػػب ذلػػؾ ، ك صػػةاب المػػذهب ايكؿ ، كاع
 كايصؿ هك الر ط  الكاك.

                                                 

 . َُٕ/ُ كاهد التصةو  كالتكإو  ج ف مالؾ ( ُ(
 المصدر يعسل كالصعةض يعساا. ( ِ(
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كفي الور ف الكروـ جمؿ اسموض ةالوػض غوػر مرت طػض  ػالكاك ، سػاعرض 
 وف:فوما واتي ةكـ هذه الجمؿ عيد الطائعت

حكـ الجمؿ اءسمية الحالية مير المرتبطة بػالكاك عنػد المجػكزيف : 
ذكػػر الجرجػػايي، كهػػك مػػف الػػذوف صػػرةكا  جػػكاز ر ػػط الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض 

 فك "الووػػػاس كايصػػػؿ  ف ج تجػػػيّ جممػػػض مػػػف م تػػػد  كخ ػػػر  ٌج مػػػع  (ُ(  ػػػالكاك،
 .(ِ(الكاك"

،  ٌيمػا جػاّ عمػ   ؿ ذهب  ل   ٌيل "وجكز  ف وكػكف مػا جػاّ مػف ذلػؾ 
 .(ّ( رادة الكاك، كما جاّ في الماإي عم   رادة ةد"

فاػػك  اػػذا الكػػّـ   ػػار  لػػ   ٌيػػل ج  ػػٌد مػػف الػػكاك ، فػػإف لػػـ تكػػف ظػػاهرة 
جػػاز توػػدورها ، كمػػا  ٌيػػل فػػي الكةػػت الػػذم استةسػػف فوػػل ر ػػط اجسػػموض  ػػالكاك ، 

جػػاّ زوػػد ةسػػف  ٌيػػؾ توػػكؿ : ذلػػؾ اسػػتاجف عػػدـ ر طاػػا ، فػػذكر " ٌيػػل مػػف  جػػؿ 
كالسوؼ عم  كتعل ، كخرج كالتاج عموػل ، فتجػده ج وةسػف  ٌج  ػالكاك... ك ٌيػؾ 
ا يافرا  لك ةمت : جاّيي زود السوؼ عم  كتعل ، كخرج التاج عمول ، كاف كّمن

 .(ْ(، ج وكاد ووع في اجستعماؿ"
كع ػػػارة "ج وكػػػاد ووع"  ػػػد يعونػػػا مػػػف ع ػػػارة "وكػػػاد ج ووػػػع" فاػػػك  تع وػػػره 

 ج  ل  ةمتل. ك راد  ف و ور  ل  يدرة ر ط الجممض اجسموض  الكاالمذككر 
فالجرجايي عم  كسع عممل ، كتياكلل هذه الوإػوض فػي كتا ػل ، دجئػؿ 
ا عجاز ، الذم ما  لعل  ٌج لوككف مدخّن  ل   دراؾ مػا فػي الوػر ف الكػروـ مػف 

ل عمػػػ   عجػػػاز ،  ك لوػػػدٌؿ عمػػػ   سػػػرار ال ّغػػػض فوػػػل ، فػػػإٌف الةكػػػـ الػػػذم سػػػمط
الجمػػػػؿ اجسػػػػموض الةالوػػػػض غوػػػػر المرت طػػػػض  ػػػػالكاك ، كهػػػػك اسػػػػتاجايل لاػػػػا ةتػػػػ  

                                                 

 . َِِدجئؿ ا عجاز، ص( ُ(
 . ُِٖالمصدر يعسل، ص( ِ(
 . ُِٗالمصدر يعسل، ص( ّ(
 . ُِِدجئؿ اجعجاز، ص( ْ(
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كصػػػعاا  ػػػاليعكر كيػػػدرة اجسػػػتعماؿ ، ويط ػػػؽ عمػػػ  كػػػؿ جممػػػض اسػػػموض ةالوػػػض ، 
 كردت في الور ف الكروـ في مكاإع غور ةمومض ، كهي غور مرت طض  الكاك.
 ػػط كالػػ  مذػػؿ هػػذا ذهػػب السػػكاكي ، فاػػك عمػػ  الػػرغـ مػػف  ٌيػػل  جػػاز ر 

، جعػؿ  مذمػض عػدـ ر طاػا  اػا "صػكرة معػدكدة (ُ(الجممض اجسموض الةالوػض  ػالكاك
 .(ِ( لةوت  اليكادر"

كمػػياـ مػػف  خػػذ  اػػذا المػػذهب ةتػػ  فػػي الجممػػض الععموػػض ، فػػي  عػػض 
المسػػػائؿ، فوػػػد ذكػػػر الرإػػػػي ،  ٌف الععػػػؿ الماإػػػي المتمػػػػك  ػػػػ( ك( ، فػػػي مذػػػػؿ 

كاف ةػاجن لسػمع معػل (ةػد(  ك ةاؿ ، كلك ج "يإر يكل ذهب  ك مكث ،  رط 
 .(ّ(الكاك"

فود يع  الرإػي  ف تكػكف جممػض (ذهػب( الععموػض ةالوػض ، لعػدـ ر طاػا 
  الكاك ، استيادنا  ل   ٌف ايصؿ في ذلؾ ، هك الر ط  اا.

فجماػػػكر اليةػػػكووف الػػػذوف ذه ػػػكا  لػػػ  الجػػػكاز ، ةػػػد  جمعػػػكا عمػػػ   ٌف 
ك ، ك ٌف ايعرادهػا  الإػمور ةموػؿ ايكذر في الجممض اجسموض الةالوض ر طاا  الكا

 ، كممف صرح  ذلؾ ا ف
 (ٖ(ك  ػػػك ةوػػػاف اييدلسػػػي (ٕ(كالرإػػػي  (ٔ(كا ػػػف اليػػػاظـ  (ٓ(كا ػػػف مالػػػؾ (ْ(وعػػػوش

 .(ُ(كغورهـ  (ٗ(كاي مكيي
                                                 

، ص( ُ(  . ُْٖ، َٓ، كغور المةوؽ، صْٖٗ-ْٖٖمعتاح العمـك  تةووؽ  كـر
 . ُْٗالمصدر يعسل، غور المةوؽ، ص( ِ(
 . ْٔ-ْٓ/ِ رح الرإي ( ّ(
 . ٔٔ/ِ رح المعصؿ ( ْ(
 . ُُِتساوؿ العكائد، ص( ٓ(
 . ُّٓ رح  لعوض  ف مالؾ، ص( ٔ(
 . ِْ-ُْ/ِ رح الرإي، ( ٕ(
  ُّٔ/ُال ةر المةوط ( ٖ(
 . ُّٖ/ّ رح اج مكيي ( ٗ(
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كهـ كٌمما تكممكا عم  هذه الوإوض است ادكا  وكؿ العرب : كممتػل فػكه 
الػػػكاك فػػي هػػػذا المذػػػاؿ ، م ػػوروف  لػػػ   ٌيػػػل لػػوس مػػػف ايفصػػ  ةػػػذؼ   لػػ  فػػػيٌ 

ـٍ كيةػػكه ، كةػػذؼ الػػكاك هيػػا ، كةػػذفاا فػػي ةكلػػل تعػػال : ( ػػكي قيٍمنىػػا اٍوًبطيػػكٍا بىٍعضي كى
يٌف المذالوف كاةد ، كلاذا يجد مف تعرض  عراب هذه ا وض  (ِ((ًلبىٍعضو عىديك  

ك  ػػي ال ركػػات  ػػف  (ْ(كمكػػي  ػػف   ػػي طالػػب الووسػػي (ّ(، كػػا ي جععػػر اليةػػاس
، و وركف  ل   ٌف هذه ا وػض ، (ٖ(كغورهـ (ٕ(كال وإاكم (ٔ(لورط يكا (ٓ(ايي ارم

، جػػػاّت عمػػ  غوػػػر الووػػاس ، ككػػاف ايىكلػػػ  عيػػدهـ  ف تػػػرت ط (ٗ(كمػػا  ػػا ااا
 الكاك ،  ؿ ةد صٌرح مكي  ػف   ػي طالػب الووسػي ، كهػك  صػدد  عػراب ا وػض 

 .(َُ(يعساا " ٌف  ذ اتاا في الكّـ ةسف"
ا كػػاف وي غػػي  ف ووػػاؿ ، كهػػذا  ةػػد ماخػػذ ك رل  ٌف مذػػؿ هػػذا الكػػّـ، مػػ

 الوكؿ  كاك الةاؿ.
ك مذالاػا ةسػينا ، كةػذفاا  ػاًذا  ةفمك كاف  ذ ات الكاك في ا وض المػذككر 

 ، ليزؿ  اا الور ف الكروـ ، كهك  فص  كّـ العرب طًرا.

                                                                                                                

 . َُٗ/ِةا وض الص اف ( ُ(
 .  ّٔسكرة ال ورة، مف ا وض ( ِ(
 .ُْٔ/ُ عراب الور ف لميةاس ( ّ(
 . ٖٖ/ُم كؿ  عراب الور ف ( ْ(
 . ٕٓ/ُال واف في غروب  عراب الور ف ( ٓ(
 . َِّ/ُتعسور الورط ي ( ٔ(
 . ُّْ/ُتعسور ال وإاكم ( ٕ(
 . ُٖٗ/ُالمعايي ( ٖ(
، كمغيػ  َُٕالعاخر في  رح جمؿ ع د الواهر، ل مس الدوف ال عمي، مخطػكط كرةػض ( ٗ(

 . َٓٓ/ِالم وب 
 . ٖٖ/ُم كؿ  عراب الور ف ( َُ(
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في الور ف الكروـ جمػؿ تقدـ قبروا عمى مبتدئىا : مالجمؿ اءسمية ال
خ رهػػا عمػػ  م تػػدئاا كهػػي غوػػر مرت طػػض  ػػالكاك ، كوكلػػل تعػػال  اسػػموض ، متوػػدـ 

ـٍ ( بِّكيػ ـي التَّابيكتي ًفيًه سىًكينىةه مِّف رَّ ٍمًكًه أىف يىٍأًتيىكي ويػكى كةكلػل تعػال : ( (ُ((ًإفَّ آيىةى مي
ػػاته  مىٍيػػؾى اٍلًكتىػػابى ًمٍنػػهي آيىػػاته م ٍحكىمى ؿى عى  قىاتىػػؿى مىعىػػهي كةكلػػل تعػػال : ( (ِ((الَّػػًذمى أىنػػزى

 (ٓ(، كهك مف ال صرووف ، كالط ػرل(ْ(كةد تعرض   ك جععر اليةاس (ّ((ًربِّي كفى 
كهػػػك مػػػف  ت ػػػاع الكػػػكفووف ،  عػػػراب الجممػػػض اجسػػػموض الةالوػػػض فػػػي  (ٓ(كالط ػػػرل

معػل ر وػكف ك تػؿ اا وض ايخورة ، كذكرا  ٌف هيػاؾ كاكنا مةذكفػض ، ك ٌف التوػدور: ة
 لوض  ف ترت ط  الكاك.، استيادنا  ل   ٌف الوواس في الجممض اجسموض الةا

ف ةػػػالكا  اػػػذا الووػػػاس فرةػػػكا  ػػػوف صػػػو، الجممػػػض   وػػػد  ٌف اليةػػػكووف ، كاع
اجسػػموض الةالوػػض فػػي الةكػػـ ، فػػإذا كػػايكا ةػػد ت ػػددكا فػػي ر طاػػا  ػػالكاك  صػػعض 
عاٌمػػػض ، فوػػػد تسػػػاهمكا فػػػي  عػػػض  سػػػالو اا ، فػػػذكركا  ٌف الجممػػػض اجسػػػموض ،  ذا 

ّن عػف كاف خ رها   ل جممض مودمنا عم   الم تػد  ، كذػر فواػا تػرؾ الػكاك ، فإػ
 ػػؿ  (ٖ(كا ػػف كمػػاؿ  ا ػػا (ٕ(كالمطػػرزم (ٔ(جػػكازه ، كممػػف صػػرح  اػػذا الجرجػػايي

 .(ٗ(يسب  ل  ايخعش  ٌيل لـ وجز الكاك في هذا الإرب مف الجمؿ اجسموض

                                                 

   ِْٖسكرة ال ورة ، مف ا وض ( ُ(
    َٕسكرة  ؿ عمراف،مف اجوض( ِ(
   ّّٓ/ُكهذه  ةدل ةراّات ذّث الك اؼ َُْٔسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض  (ّ(
 ِّٕالوطع كاجئتياؼ، ص (ْ(
  َِٓٔ/ٕتعسور الط رل  (ٓ(
 . َِِدجئؿ ا عجاز، ص( ٔ(
ةا ػػػػوض الدسػػػػكةي عمػػػػ  مختصػػػػر التعتػػػػازايي لتمخػػػػوص المعتػػػػاح إػػػػمف كتػػػػاب  ػػػػركح ( ٕ(

 . ُّٓ/ّالتمخوص 
 . َُْ-ُّٗ سرار اليةك، ص( ٖ(
 . ٗٗ رح  لعوض ا ف مالؾ لماكارم اجيدلسي، مخطكط كرةض ( ٗ(
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فإذا كاف ايكذر في الجممض اجسموض المتودـ خ رها لككيل   ل جممػض ، 
 الإػػػمور ، فكوػػػؼ وجعػػػؿ  هػػػا( هػػػك ايعرادتىػػػؿى مىعىػػػهي ًربِّي ػػػكفى قىاكوكلػػػل تعػػػال : (

ايصػػؿ ر طاػػا  ػػالكاك ، ةتػػ   ٌيػػل وجػػب توػػدورها  ذا ةػػذفت مػػع  ٌف ةػػذفاا هػػك 
 ايكذر؟

حكػػـ الجمػػؿ اءسػػمية الحاليػػة ميػػر المرتبطػػة بػػالكاك عنػػد النحػػكييف 
ماخػػذ ووػػع الػػذوف  كج ػػكا ر ػػط الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض  ػػالكاك فػػي المػػكجبيف : 

 ك ػػر مػػف ماخػػذ الػػذوف  جػػازكا ؛ يٌف ةكماػػـ الصػػرو    ػػذكذ ةػػذؼ الػػكاك فػػي 
تػػدخؿ فوػػل كػػٌؿ ا وػػات غوػػر المرت طػػض   يةػػك ةػػكؿ العػػرب : كممتػػل فػػكه  لػػ  فػػيٌ 

  الكاك التي مٌر ذكرها.
 ٌف هػػذا العروػػؽ مػػف اليةػػكووف لػػـ وسػػتطع  ف و عػػد ال ػػذكذ عػػف ا وػػات 

، فود  كػد ا ػف الةاجػب  ٌف ةػذؼ الػكاك فػي  الور يوض  ٌج  تاكوؿ متكٌمؼ كمردكد
ذػـ تطػرؽ فػي هػذا  (ُ(مذؿ "جاّ زود كوده عم  ر سل ، اسػتغياّ  الإػمور  ػاذ"
ًة تىرىل الَّػًذيفى الصدد  ل  الجممض اجسموض الةالوض في ةكلل تعػال : ( يىٍكـى اٍلًقيىامى كى

دَّةه  ػػكويىيـ م ٍسػػكى جي مىػػى المَّػػًه كي يٌياػػا دخمػػت فػػي ةكػػـ ال ػػذكذ ، لعػػدـ  (ِ((كىػػذىبيكٍا عى
ارت اطاػػا  ػػالكاك ، كلكػػي و عػػد ا وػػض عػػف هػػذا الةكػػـ ذكػػر  ٌيػػل "ةػػد جػػاز ةػػذؼ 

ػكنه الكاك كراهض اجتماع الكاكوف، كما ةػذفت كاك العطػؼ مػف ةكلػل تعػال : ( جي كي
ًئذو نَّاًعمىةه   .(ّ(( تخعوعا ججتماع الكاكوف"يىٍكمى

ػػػًديثي لػػػل تعػػػال : (كا وػػػض التػػػي است ػػػاد  اػػػا، هػػػي فػػػي ةك  وىػػػٍؿ أىتىػػػاؾى حى
اًميىػػةن *  اًممىػػةه نَّاًصػػبىةه * تىٍصػػمىى نىػػارنا حى اًشػػعىةه * عى ًئػػذو قى ػػكنه يىٍكمى جي اٍلغىاًشػػيىًة * كي

                                                 

 . ُِِوض، ص رح الكاف( ُ(
 . َٔسكرة الزمر، مف ا وض ( ِ(
 . ُِِ رح الكافوض، ص( ّ(
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ػػًريعو * ء ييٍسػػًمفي كىء  ـه ًإٌء ًمػػف ضى ـٍ طىعىػػا ػػٍيفو آًنيىػػةو  *  لَّػػٍيسى لىىيػػ تيٍسػػقىى ًمػػٍف عى
ئً  كنه يىٍكمى  .(ُ((ذو نَّاًعمىةه * ًلسىٍعًيىىا رىاًضيىةه ييٍغًني ًمف جيكعو * كيجي
ػػةه فوػػد ةصػػد  ٌف ا وػػض ( ًئػػذو نَّاًعمى ػػكنه يىٍكمى جي ( هػػي فػػي ايصػػؿ معطكفػػض كي

اًشعىةه عم  ا وض ( ًئذو قى كنه يىٍكمى ( التي ة ماا ، كالمعصكلض عياػا   إػع  وػات، كيجي
ؼ، ةمػػـ ووػػؿ، سػػ ةايل ، ككجػػكه وكمئػػذ ياعمػػض ، كراهػػض اجتمػػاع كاكوػػف ، العطػػ

 كايصموض.
لاػػذا السػػ ب ، لػػك كايػػت الػػكاكاف متوػػار توف فػػي  ةػػد وجػػكز كهػػذا الةػػذؼ

هما عػػػػف ايخػػػػرل ،  ذا ةػػػػذفت ، لكػػػػف المةذكفػػػػض اغرإػػػػواما ، لتعػػػػٌكض  ةػػػػد
 كايت كممض ، كال اةوض ةرؼ  صوؿ 

ةػػذفت مياػػا الػػكاك كراهػػض  اكمػػا  يكػػل  ذا كايػػت ا وػػض التػػي است ػػاد  اػػ
ًئػذو نَّاًضػرىةه * تةػذؼ فػي ةكلػل تعػال  ( اجتمػاع كاكوػف ، فمػا  الاػا لػـ ػكنه يىٍكمى جي كي

ًئػذو بىاًسػرىةه * تىظيػف  أىف ييٍفعىػؿى ًبىىػا فىػاًقرىةه  ػكنه يىٍكمى جي كي بِّىىا نىػاًظرىةه * كى كفػي  (ِ((ًإلىى رى
ًئػػػذو ةكلػػل تعػػػال : ( ػػػكنه يىٍكمى جي كي ػػػاًحكىةه م ٍستىٍبًشػػػرىةه * كى ًئػػػذو م ٍسػػػًفرىةه * ضى ػػػكنه يىٍكمى جي كي

مى  بىرىةه * تىٍروىقيىىا قىتىرىةه عى  ؟(ّ((ٍيىىا مى
تاف  الكاك ، هيا ، كالتي هياؾ تماما .  فا وتاف الم دّك

 ٌف التعموػػؿ الػػذم سػػاةل فػػي هػػذا ال ػػاب ظػػاهر فوػػل التكمػػؼ ، فاػػؿ كرد 
فػػي ةكاعػػد المغػػض العر وػػض ةػػذؼ الػػكاك جلتوائاػػا  ػػكاك  صػػموض ت تػػدلّ  اػػا كممػػض 

  خرل؟ 
فالكاك التي ةذفت  ر م ا ف الةاجب كاج ػض الػذكر ، فةػذفاا ج ومكػف 
ػػا ،  ك   ف وكػػكف  ٌج لػػداع ةػػكم ، فالعمٌػػض التػػي ذكرهػػا توإػػي  ةػػذؼ الػػكاك دائمن
تكذر ميل في ايةؿ ؛ يٌف هذا اجلتواّ لما ةذؼ كاك الةاؿ الكاج ض ا ذ ػات ، 

                                                 

 . ٗ-ُسكرة الغا وض، ا وات ( ُ(
 . ِٓ-ِِسكرة الووامض، ا وات ( ِ(
  َُْ-ّٖسكرة ع س، ا وات ( ّ(
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، لػذلؾ  ةػكؿ :  ٌيػل  فاك لةذؼ غورها مف التي ج وجب  ذ اتاا مف  ػاب  كلػ 
لك ص  التعموؿ الػذم ذكػره ، ل ػاع مذػؿ هػذا الةػذؼ كعػاد معركفنػا فػي اليةػك 
ة  ػػالكاك ، لوسػت ةالػض يػادرة ،  ػؿ هػػي  العر ػي ؛ يٌف التوػاّ الػكاك  كممػض م ػدّك
ةالػػض اعتوادوػػض ، هػػذا مػػف جاػػض ، كمػػف جاػػض  خػػرل ، فػػإٌف ا ػػف الةاجػػب ،  ذا 

دَّةه عمؿ ةذؼ الكاك في ةكلل تعال : ( كويىيـ م ٍسكى (  ما ذكره ،  فما ةكلل فػي كيجي
تىػػرىل  وػػات غورهػػا، ةػػذفت مياػػا الػػكاك، كلػػوس فواػػا مػػا ذكػػره؟ كوكلػػل تعػػال : ( كى

ًئذو م قىرًَّنيفى ًفي األىٍصفىاًد * سىرىاًبيميىيـ مِّف قىًطرىافو   .(ُ((اٍلميٍجًرًميفى يىٍكمى
ا ال ػػػاب جموعاػػػا فاػػػذه ا وػػػض ، كال ػػػكاهد السػػػا وض التػػػي ذكػػػرت فػػػي هػػػذ

ّن اسموض ةالوض غوػر مرت طػض  ػالكاك ، مػع  ٌياػا لػـ و تػدئ م تػدؤها  تإميت جم
  الكاك ، لتةذؼ مياا كاك الةاؿ الداخمض عمواا ججتماع كاكوف.

تفسػػير اآليػػات القرآنيػػة المرتبطػػة بػػالكاك كميػػر المرتبطػػة فػػي ضػػك  
معيػػ  (مػػع( عيػػد مػػف المعمػػكـ  ٌف كاك المعوػػض ، هػػي  معنػػى المعيػػة كالحػػاؿ : 

، كػاف المعيػ : سػافر زوػد مػع خالػد ، ا اليةكووف ، فإذا ةمتى : سافر زود كخالدن 
ػا  ةواينػا ع ػارة (عمػ  الػرغـ مػف كػذا( فوكليػا سػافر  لكف ت وف لػي  ياػا تعوػد  وإن
زود كهطكؿ المطر ، ومكف  ف وست ؼ ميل معي : سػافر زوػد عمػ  الػرغـ مػف 

يةػػك : ويصػػر ا المػػؤميوف كةمػػتاـ هطػػكؿ المطػػر ، كهػػذا الوصػػد وتإػػ  فػػي 
عمػػػػ   عػػػػدائاـ ككذػػػػرتاـ ، فمػػػػف الكاإػػػػ   ٌف هػػػػذا المذػػػػاؿ معيػػػػاه : ويصػػػػر ا 

 المؤميوف عم  الرغـ مف ةمتاـ ، عم   عدائاـ عم  الرغـ مف كذرة عددهـ.
كوكذػػر  رادة هػػذا المعيػػ  فػػي كاك المعوػػض الداخمػػض عمػػ  الجممػػض يةػػك : 

زوػػد عمػػ  الػػرغـ مػػف فوػػره ، فجػػاد  مالػػل تصػػدؽ زوػػد كهػػك فووػػر ،  م: تصػػدؽ 
عم  الرغـ مف كجكد مػا وػدفع  لػ  عػدـ الجػكد ، كهػك ةمػض المػاؿ ، كهكػذا فػإٌف 
كذوػػػرنا مػػػف الجمػػػؿ ج ومكػػػف تعسػػػورها  ٌج عمػػػ  هػػػذا المعيػػػ  ؛ لػػػذلؾ لػػػـ وػػػتمكف 

                                                 

، العروػػد فػػي  عػػراب الوػػر ف المجوػػد، ج ػػف   ػػي العػػز الامػػدايي، َٓسػػكرة   ػػراهوـ، ا وػػض ( ُ(
 .ُْٖمخطكط، كرةض 
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المعسػػػركف مػػػف التخمػػػي عػػػف توػػػدور كاك الةػػػاؿ  معيػػػ  (مػػػع( فػػػي طائعػػػض مػػػف 
، فع ارة (مع كذا( كع ارة (عم  كذا  ك عم  الرغـ مف ا وات المرت طض  الكاك 

كػػػذا( تؤدوػػػاف الغػػػرض يعسػػػل ، كهػػػذا المعيػػػ  ج وتةوػػػؽ عيػػػد ةػػػذؼ الػػػكاك مػػػف 
الجممػػػض يٌياػػػا سػػػتككف ةويئػػػذ ةالوػػػض ، كالةػػػاؿ وعوػػػد معيػػػ  التوووػػػد ، فػػػإذا كػػػاف 
المذاؿ السػا ؽ ويصػر ا المػؤميوف كةمػتاـ ،  فػاد : ويصػر ا المػؤميوف عمػ  

لػػرغـ مػػف ةمػػض عػػددهـ ، فػػإٌف هػػذا المعيػػ  وػػزكؿ  ذا ةكليػػا المععػػكؿ معػػل  لػػ  ا
ةاؿ كةميا : ويصر ا المػؤميوف  ةػّّ ، فالجممػض  اػذه الصػوغض تعطػي معيػ  
 خػػر ، كهػػك توووػػد يصػػر المػػؤميوف فػػي ةالػػض ةمٌػػض عػػددهـ كامتيػػاع يصػػرهـ فػػي 

 غور هذه الةالض ، كهذا غور مّئـ لمموصكد.
ايكؿ  ػػػوف الةػػػاؿ الجممػػػض ، كالمععػػػكؿ معػػػل  ييساسػػػهػػػذا هػػػك العػػػرؽ ا

الجممػػػض كالعػػػرؽ الذػػػايي ، هػػػك  ٌف الجممػػػض المرت طػػػض  ػػػالكاك (المععػػػكؿ معػػػل( ج 
ووصػػد مياػػا جعماػػا صػػعض لمػػا ة ماػػا ،  ػػؿ اةتػػراف ةػػدكذاا  ةدكذػػل ،  ٌمػػا الجممػػض 

مف فاعػؿ  ك غور المرت طض  الكاك (الةاؿ( ووصد مياا جعماا صعض لما ة ماا، 
ععكؿ ، كالعرؽ الذالث ،  ٌف الجممض  ةذؼ الكاك تذكب في الجممض التػي ة ماػا م

رادة المعوػػض ،   ذ تتةػد  صػػاة اا فتصػور معػػل جممػض كاةػػدة ،  ٌمػا  ػػر ط الػكاك كاع
 فإٌف الجممض تيعصؿ عٌما ة ماا ، فت رز صعتاا ،  ذ تصور جممض مستومض.

معيػ   ّغػي ،  م: لكؿ مف المععكؿ معل الجممض ، كالةاؿ الجممض ، 
ةد وتطمػب الموػاـ اجةتوػاج  لوػل دكف ا خػر ، فجممػض المععػكؿ معػل تمتػاز مػف 
جممػػض الةػػاؿ   ػػركز صػػعتاا كاسػػتوّلاا ، فػػإذا  روػػد ا  ػػارة  لػػ  هػػذا المعيػػ  ، 
فػإٌف الػػر ط  ػػالكاك   مػػ، ،  مػػا الجممػػض الةالوػض ، فإياػػا تمتػػاز مػػف جممػػض المععػػكؿ 

جتةادهػػا  صػػاة اا ، فػػإذا  روػػد ا  ػػارة  لػػ   معػػل   ػػدة التصػػاةاا  مػػا ة ماػػا ،
 هذا المعي  كاف عدـ الر ط  الكاك   م،.

كعمػػ  هػػذا ايسػػاس وي غػػي  ف وعػػرؽ فػػي المعيػػ   ػػوف المرت طػػض  ػػالكاك   
 كغور المرت طض.
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كفػػي الوػػػر ف الكػػػروـ هػػذاف الإػػػر اف مػػػف الجمػػؿ ، فػػػايكل   روػػػد مياػػػا 
الةػػاؿ ، كهػػذا ج وعيػػي  ٌف المرت طػػض معيػػ  المعوػػض ، كالذايوػػض  روػػد مياػػا معيػػ  

 الكاك ، ج وص  ةذؼ الكاك مياا ، ك ٌف غور المرت طض ج وص  ر طاا  الكاك 
في الكّـ ؛ يٌيل كذورنا ما تمتوي يتوجض غرإي معيواما ، فتصػم   رادة معيػ  
الةػػػػاؿ كالمعوػػػػض فػػػػي الجممػػػػض يعسػػػػاا، ك ةواينػػػػا ج ومتووػػػػاف ، كةػػػػد و مغػػػػاف درجػػػػض 

ٌج خالعيا التإاد  وي اما ، ةت   ٌيل ج وصٌ   ف وةٌؿ  ةدهما مةٌؿ ا خر ، كاع
 المعي  المراد مف ا وض.

كفومػػػا وػػػاتي تط وػػػؽ لاػػػذا المػػػياج فػػػي التعسػػػور فػػػي  وػػػات مػػػف الوػػػر ف 
 الكروـ، كساختار يماذج مياا :

لىاىػػا ًكتىػػابه مكٍعميػػكـه -ُ ػػا  ىٍهمىٍكيىػػا ًمػػف ةىٍروىػػضو ً جك كى مى ةػػاؿ تعػػال : (كى
ت ػػوف  (ُ(( 

فػػػي العصػػػكؿ السػػػا وض  ٌف الجممػػػض  ػػػالكاك تكػػػكف عّةتاػػػا  مت كعاػػػا عّةػػػض زوػػػد 
 عمرك ،  ما  دكف الكاك ، فتككف عّةتاػا  ػل عّةػض الػركح  الجسػد ، كهػذا مػا 
 كػػده اليةكوػػكف فػػي مكاإػػوع  ػػت  مػػف هػػذا ال ةػػث ، فوػػد عممػػكا امتيػػاع ر ػػط 

وػػدوره ، كعممػػػكا جػػػكاز ر طاػػػا الجممػػض  ػػػالكاك ل ػػػ ااا  اسػػـ العاعػػػؿ ، كلككياػػػا  ت
 ػػالكاك  ك كجك ػػل ل عػػدها عػػف ال ػػ ل  اسػػـ العاعػػؿ كتوػػدوره ، فاػػذا وعػػد اعترافنػػا 
مػػػػياـ  ػػػػػاٌف الجممػػػػض غوػػػػػر المرت طػػػػض  ػػػػػالكاك ، دكف المرت طػػػػض وكػػػػػكف اتصػػػػػالاا 
 صػػاة اا   ػػد ك ةكػػـ ؛ يٌيػػل وكػػكف كاتصػػاؿ الةػػاؿ المعػػردة  ػػل ، كةػػد كإػػ  

يػػػاع الػػػر ط  ػػػالكاك ، كػػػاف لإػػػـ الجممػػػض  لػػػ  الجرجػػػايي هػػػذا ةػػػوف ذكػػػر  ٌف امت
 صاة اا ، ك ٌف ر طاا  الكاك كاف لعدـ إماا  ل  ما ة ماا.
هػ( فذهب  ل  ّٕٔكمف الذوف   اركا  ل  هذه الةوووض ا ف ايذور (ت

وجػازن  كوػػكؿ  يػس، رإػػي ا عيػػل :  ا ٌف الػكاك  ذا لػػـ تػذكر "كػػاف ذلػؾ  ّغػػض كاع
عموػػػػل كسػػػػمـ، ويػػػػامكف ذػػػػـ وصػػػػمكف كج  كػػػػاف  صػػػػةاب رسػػػػكؿ ا ، صػػػػم  ا

                                                 

 . ْسكرة الةجر، ا وض ( ُ(
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وتكإؤكف،  ك ةاؿ : ذـ وصمكف ج وتكإؤكف. فوكلل : ج وتكإؤكف ،  ةذؼ 
الػػكاك   مػػ، فػػي تةووػػؽ عػػدـ الكإػػّك مػػف ةكلػػل : كج وتكإػػاكف  إذ اتاػػا ، كاٌيػػل 

ةػذؼ الكاك[ ةالض لاـ جزمض ،  م:  ٌياا داخمض في الجممض كلوست  جعؿ ذلؾ ]
ػا ، تػؤذف  ػايعراد الجممػض  (ُ(لػ "جممض خارجض عف ايك  يٌف الػكاك كمػا ذكػر  وإن

 عما ة ماا  ٌما ةذفاا ، فإٌيل وؤذف  جعماا جممض كاةدة.
يىػػا أىي ىىػػا الَّػػًذيفى كتطػرؽ كػػذلؾ  لػ  الةػػاؿ (ةػػد  ػدت( فػػي ةكلػػل تعػال : (

بىػػاءن كى  ـٍ قى ـٍ ءى يىػػٍأليكنىكي ػػف ديكًنكيػػ نيػػكٍا ءى تىتًَّقػػذيكٍا ًبطىانىػػةن مِّ ًنػػت ـٍ قىػػٍد بىػػدىًت آمى ػػا عى د كٍا مى
ػػا  ًمػػٍف أىٍفػػكىاًوًىـٍ  كذكػػر  ياػػا  توػػدور (كةػػد  ػػدت( كفٌسػػر ةػػذؼ الػػكاك  (ِ((اٍلبىٍغضى

 .(ّ(مياا ،  مذؿ ما تودـ ذكره، كهك لتككف   م، ك كجز ك  د التصاةنا  ما ة ماا
هذه هي الةوووض ،  ود  ٌف الوكؿ  كاك الةاؿ اإػطر اليةػكووف  لػ   ف 

عمػػػ   ٌف الجممػػػض الةالوػػػض المتإػػػميض لمإػػػمور العائػػػد ، تػػػرت ط  ػػػالكاك وجمعػػػكا 
لزوػػادة التصػػاةاا  صػػاة اا  ك توكوتػػل لوكػػكف اجتمػػاع الػػكاك  الإػػمور " كػػد فػػي 

كهػػذا مػػا وجمػػع  (ٔ("ك  ػػٌد ك ةكػػـ" (ٓ(ك " كلػػ  اةتواطنػػا فػػي الػػر ط" (ْ(اجتصػػاؿ"
 ػالكاك ، فمػع  ٌياػـ عمول اليةكوكف الذوف ذه كا  ل  جكاز ر ط الجممض الكصعوض 

ةالكا  زوادتاا، فود ذكركا  ٌيل وؤت   اا لزوادة ر ط الجممض الكصعوض  المكصكؼ 
 ، كةد مر تعصوؿ ذلؾ.(ٕ( ك لتاكود لصكةاا  ل

                                                 

 . ِّٗ/ِ( إواّ الدوف  ف ايذور، المذؿ السائر في  دب الكاتب كال اعر ُ(
 .ُُٖ( سكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ِ(
 .َّّ-ِّٗ/ِالمذؿ السائر ( ّ(
 .َٕٓالمعإؿ في  رح المعصؿ، ص( ْ(
 .ُْ/ِ رح الرإي ( ٓ(
 .ٖٗ/ّجامع الدركس العر وض ( ٔ(
، كالعروػػػػػػػد فػػػػػػػي  عػػػػػػػراب الوػػػػػػػر ف، ّّٗ-ّّٖ/ّ، ُْٕ-ُّٕ/ِ، َٕٓ/ِالك ػػػػػػػاؼ ( ٕ(

، ك رح المغي  لم ميي ّٖ/ّ، كتعسور ال وإاكم َُٓمخطكط، الجّز الذايي، كرةض 
ِ/ُُُ. 
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كمػػػػػف ال ػػػػػدواي  ف واخػػػػػذ المعسػػػػػركف كالمعر ػػػػػكف لموػػػػػر ف الكػػػػػروـ  اػػػػػذا 
ػا المذهب، فود  خذ  ل   ك السعكد ةوف ةا ؿ  وف ةكلل تعال : ( مى أىٍومىٍكنىػا ًمػف كى

لىىىػػػا ًكتىػػػابه مٍَّعميػػػكـه  كماأىٍومىٍكنىػػػا ًمػػػف قىٍريىػػػةو ًإٌء لىىىػػػا ( كةكلػػػل تعػػػال : (قىٍريىػػػةو ًإءَّ كى
كفى  ا  ٌف الصػػعض فػػي ا وػػض ايكلػػ   صػػ ةت  كسػػاطض الػػكاك   ػػٌد مينػػًذري ( مكإػػةن

. مػػع  ٌف الةوووػػض هػػي عكػػس (ُ(لصػػكةنا  المكصػػكؼ ممػػا هػػي فػػي ا وػػض الذايوػػض
 منا.ذلؾ تما

ػا، مػع  ٌف  لود فسػر ذكػر الػكاك كةػذفاا فػي ا وتػوف تعسػورنا لعظًوػا مةإن
 الكاك ذكرت في ا وض ايكل  لمعي  ، كةذفت مف ا وض الذايوض لمعي .

فعومػا وتعمػؽ  ا وػض ايكلػ  ، فػإٌف الكتػاب المعمػكـ فواػا وعيػي ايجػؿ ، 
اب  ك ايجػؿ، ج  ك الكةت الذم ةدد، كجعؿ مكعدنا لاّؾ الوػرل ، كهػذا الكتػ

وتةوػػؽ معيػػاه  ٌج عيػػد تيعوػػذه ، كةػػد كػػاف كةػػت تيعوػػذه، كةػػت هّكاػػـ ، كلاػػذا 
ياسػػػب  كذػػػر  ف تػػػرت ط ا وػػػض  ػػػالكاك ، لتعوػػػد معيػػػ  المعوػػػض ، كلتكػػػكف الجممػػػض 
اجسػػػػموض فواػػػػا مععػػػػكجن معػػػػل ، كلوكػػػػكف المعيػػػػ : اجتمػػػػاع الةػػػػدكذوف: الاػػػػّؾ، 

 ا في كةت كاةد.مكايجؿ، ككةكعا
 وض ايخػرل ، فمػـ وياسػ اا هػذا المعيػ  ؛ يٌف ا ، سػ ةايل، مػا  ٌما ا

ٌيما  راد، جؿ  ايل،  ٌف العواب   راد  ف وجعؿ المعي  اةتراف الاّؾ  اليذر ، كاع
ّن  ج وػػاتي عمػػ   يٌمػػض  ٌج  عػػد  ف ورسػػؿ  لػػواـ رسػػكجن ، ومكػػث فػػواـ دهػػرنا طػػكو

ف فػواـ يػذور ، كهػذا كػا لةت  تستةؽ ،  ف تدخؿ إمف معيػ  كصػعاـ ،  اٌيػ
مػػف عدالػػض ا ، فاػػك ، سػػ ةايل ، ج وامػػؾ ةروػػض فوعاة اػػا ،  ٌج  عػػد  ف وكذػػر 
مف  يذارهـ كويػكع  سػالو ل ، فاػذه سػٌيض مػف سػيف ا المعركفػض ، فمػك  ٌف ا وػض 
جػػاّت  ر طاػػا  ػػالكاك ، كصػػارت مععػػكجن معػػل ، لجػػاز  ف وكػػكف المعيػػ  ،  ٌف 

، كةدكث  يػذارهـ ةصػّ فػي كةػت كاةػد ، كهػذا ةدكث العواب ، كهك الاّؾ

                                                 

 . ُُْ/ّ ،تعسور   ي السعكد( ُ(
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مما ج وكجػب  ف وكػكف المعيػ  ،  ٌف ا ، سػ ةايل ، عػاة اـ،  عػد  ف ايػذرهـ 
ّن  ٌف ا يػػػػذار لػػػـ وصػػػؿ  عػػػد  لػػػ  درجػػػػض  ّن ك عػػػذرهـ ،  ػػػؿ وكػػػكف مةػػػتم طػػػكو
ا عػػػذار ، كاسػػػتةواؽ العوػػػاب،  فػػػا ، سػػػ ةايل ، ةػػػد يػػػزه يعسػػػل مػػػف  ف و ػػػد  

في الكةػت الػذم و ػد  فوػل  إيػذارهـ ، فاػذا مخػالؼ، لمػا  كج ػل ا  عواب  ٌمض  
عمػػ  يعسػػل ، جمػػت رةمتػػل ، فوػػد  وػػ  يػػكح ، عموػػل السػػّـ ،  لعٌػػا  ٌج خمسػػوف 

 سيض ، ودعك ةكمل ، ة ؿ  ف وعاة كا  الطكفاف.
ـٍ كىعىسىػى أىف تىٍكرىويػةاؿ تعػال : (-ِ ـي اٍلًقتىػاؿي كىويػكى كيػٍرنه لَّكيػ مىػٍيكي كٍا كيًتػبى عى

ـي كىأىنػتيـٍ ءى  ـٍ كىالمٌػهي يىٍعمىػ ـٍ كىعىسىى أىف تيًحب كٍا شىٍيئنا كىويػكى شىػر  لَّكيػ ٍيره لَّكي شىٍيئنا كىويكى قى
 كإػػةت  ٌف الجممػػض عيػػد عػػدـ ر طاػػا  ػػالكاك تكػػكف ةالوػػض كتكػػكف  (ُ((تىٍعمىميػػكفى 

عّةتاػػػا  صػػػاة اا الػػػذم وكػػػكف فػػػاعّن  ك مععػػػكجن  ك مػػػا وجػػػرم مجراهمػػػا مػػػف 
ّن ،  ـٍ ايسماّ ، فمك ةوؿ مذ ٍوػره لككيػ ، فػإٌف الجممػض كىعىسى   ىف تىٍكرىهيكٍا  ىػٍوئنا هيػكى خى

ي  الةاؿ كتككف العّةػض ةائمػض اجسموض ، هك خور لكـ ، وككف المراد مياا مع
 وف هػذه الجممػض كصػاة اا المععػكؿ  ػل ( ػوئنا( كالػرا ط  ويامػا الكصػؼ ،  م: 

عيػػػدما  لل المسػػػممكف  ػػػالخور ،  ٌج  ٌيػػػهػػػالمػػػراد كصػػػؼ هػػػذا ال ػػػيّ الػػػذم وكر 
ارت طػػػػت  ػػػػػالكاك ، فوػػػػػد  روػػػػد مياػػػػػا معيػػػػػ  المعوػػػػض ، كصػػػػػارت ج عّةػػػػػض لاػػػػػا 

يٌياػػػػا صػػػػارت مععػػػػكج معػػػػل، كج  معيػػػػ   ػػػػالمععكؿ  ػػػػل ج  معيػػػػ  الكصػػػػؼ ، 
ػػٍوئناالمصػػاة ض جف المصػػاةب صػػار الجممػػض ( ( ج المعػػرد كىعىسىػػ   ىف تىٍكرىهيػػكٍا  ى

( وئنا( لككف المععكؿ معػل جممػض ، كالمعيػ : هػك اةتػراف ةػدكث جممػض مػا  عػد 
 الكاك  ةدكث جممض ما ة ماا .

ا وػػػض  فػػي إػػّك هػػذه الةوووػػض يسػػتطوع  ف يػػدرؾ السػػٌر فػػي ر ػػط هػػذه
  الكاك، كعدـ مجوئاا مجردة مياا ، ك واف ذلؾ فوما واتي:

                                                 

 . ُِٔ مف ا وض سكرة ال ورة،( ُ(
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التي ةوؿ  ٌياا صعض  ك ةاؿ مرت طػض  ػالكاك فػي ا وػض الجممض لود جعمت -ا 
المػػذككرة، ج لوػػػزداد ر طاػػا  مت كعاػػػا ، كمػػػا ذهػػب اليةكوػػػكف كالمعسػػػركف ،  ك 

تةكؿ الجممض  اا لجعماا   ٌد ر طنا  ل مف ةذؼ الكاك ؛ يٌف الكاك كايت هيا لت
مف معي  الكصؼ  ك الةاؿ  ل  معيػ  المععػكؿ معػل ، كالمعػركؼ  ٌف الصػعض 
 ك الةػػػاؿ يعػػػس مكصػػػكفاا ،  ك صػػػاة اا فػػػي المعيػػػ  ، كصػػػعض ال ػػػر كصػػػعض 
ف  رزتػػػا فػػػي ا وػػػض كاسػػػتومتا  ػػػذكر الػػػكاك مػػػا  روػػػد جعمامػػػا متةػػػدتوف  الخوػػػر كاع

لوجعػػؿ ال ػػر مجػػاكرنا  صػػاة واما  ػػؿ  روػػد فصػػماما عيػػل ، كهػػذا هػػك الموصػػكد 
لاػػذا ال ػػيّ الػػذم ظٌيػػل المسػػممكف  ٌيػػل خوػػر مةػػض ، كلوجعػػؿ الخوػػر مجػػاكرنا 
ا لاذا ال يّ، الذم ظٌيل المسممكف  ٌيل  ر مةض ، كهػذا المعيػ  وؤكػده   وإن
المعسػػػػركف، ووػػػػكؿ ا ػػػػف ةػػػػوـ الجكزوػػػػض : "فػػػػي هػػػػذه ا وػػػػض عػػػػدة  سػػػػرار ك ةكػػػػاـ 

ه ةػػد وػػاتي  ػػالمة كب كالمة ػػكب ةػػد كمصػػال  ، فػػإٌف الع ػػد  ذا عمػػـ  ٌف المكػػرك 
واتي  المكركه ، لـ وامف  ف تكافوػل المإػرة مػف جايػب المسػرة ، كلػـ ووػاس  ف 

 . (ُ(تاتول المسرة مف جايب المإرة لعدـ عممل  العكاةب
 ذف ال ػػر الػػذم كػػاف وكرهػػل المسػػممكف، هػػك  ػػر فػػي الةوووػػض ، كمػػف 
ةواػػػـ  ف وكرهػػػكه، ك ف ج وّمػػػكا عمػػػ  ذلػػػؾ ،  ٌج  ٌف ا ، سػػػ ةايل ،  راد  ف 
وخ رهـ  ٌف هذا الذم هك  ر  ذاتل كط وعتل ، ةد واتي ميل الخور ، كلمػا كػاف 

ا لػػػػل  صػػػػوغض  ػػػػاًذا ، ياسػػػػب  ف وجعػػػػؿ مجػػػػاكرن   مػػػػرناهػػػػذا الخوػػػػر المجيػػػػ  ميػػػػل 
ـٍ المععكؿ معل ، ك ف ووكؿ، س ةايل: ( ٍيػره لَّكيػ ( كىعىسىى أىف تىٍكرىويػكٍا شىػٍيئنا كىويػكى قى

ٌّ وتةػكؿ  لػ  خوػر  كما ياسب  ف وجعؿ كامينا فول  صوغض الصعض  ك الةاؿ لػئ
 مةض ، كهك لوس كذلؾ ؛ يٌيل سوككف  معي  : كعس   ف تكرهكا خورنا لكـ 

وةٌ ػل المسػممكف فاػك  ػيّ خوػر فػي الةوووػض ، كمػف ككذلؾ ال يّ الذم كاف 
ػا ،  ٌج  ٌف ا ، سػ ةايل ،  راد  ةواـ  ف وةٌ كه ، ك ف ج وّمكا عم  ذلؾ  وإن

                                                 

 . ُْٓالتعسور الووـ، ص( ُ(
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 ف وخ رهـ  ٌف هذا الذم هك خور  ذاتل ، كط وعتل، ةد واتي ميػل ال ػٌر ، كلٌمػا 
ل  صػػوغض كػاف هػذا ال ػر المجيػ  ميػل  مػرنا  ػاًذا ، ياسػب  ف وجعػؿ، مجػاكرنا لػ

ـٍ المععكؿ معل ، ك ف ووكؿ س ةايل: ( ( كما كىعىسىى أىف تيًحب كٍا شىٍيئنا كىويكى شىر  لَّكي
ٌّ وتةػػػكؿ  لػػػ   ػػػٌر  ياسػػػب  ف وجعػػػؿ كامينػػػا فوػػػل  صػػػوغض الصػػػعض  ك الةػػػاؿ لػػػئ

 مةض ، كهك لوس كذلؾ ؛ يٌيل سوككف  معي  كعس   ف تة كا  ًرا لكـ.
ـ ر ػط الجممػض  ػالكاك هػي اتةادهػا ت وف مف ة ؿ  ٌف الغاوػض مػف عػد-ب

 صػػػاة اا كذك اياػػػا فومػػػا ة ماػػػا  معيػػػ  الةػػػاؿ ،  ٌمػػػا الغاوػػػض مػػػف ر طاػػػا  ػػػالكاك 
 استوّلاا كاع راز صعتاا  معي  المعوض.

فال يّ المكركه الوتاؿ ، مرة  رزت صعض ال ر فول ، كمػرة  ػرزت فوػل 
ي ا وتػػوف ، جّـ الموػػاـ فػػمػػا صػػعض الخوػػر ، عػػف طروػػؽ الػػر ط  ػػالكاك ، كهػػذا 

فصعض ال ر في الةرب كاإةض في يظر كػٌؿ  يسػاف ، كفػي كػؿ زمػاف كمكػاف 
كيًتػبى كهذا ما كاف و عر  ل المسممكف ، لذلؾ ارت طت ا وض في ةكلل تعال : (

ـٍ  ـي اٍلًقتىاؿي كىويكى كيٍرنه لَّكي مىٍيكي كما هك ةالاا فػي  ػعكر  هذه الصعض (  الكاك لت رزعى
 المخاط وف.

ـٍ ل : (ذػػـ ةػػاؿ تعػػا ٍيػػره لَّكيػػ ػػٍيئنا كىويػػكى قى ( فارت طػػت كىعىسىػػى أىف تىٍكرىويػػكٍا شى
ا  الكاك   راز صعض الخور في هػذا ال ػيّ المكػركه لسػ ب  خػر  ا وض هيا  وإن
ف رؤم فوػػل خوػػر ، فاػػك  ػػاذ ، كج وكػػكف  ، فػػالةرب  ػػٌر ج  ػػؾ فػػي ذلػػؾ ، كاع

كذر ما وةتاج  لول هك ا ، غور متكةع ، فالخور هذا في هذه الةالض  وً خعت ج م
 ظاػاره لوتاكػد كوتإػ   مػره  مػػاـ المخػاط وف الػذوف ج وكػادكف  ف وةسػكا  ػػل ، 
لػػذلؾ عمػػد  لػػ    ػػراز هػػذه الصػػعض  صػػوغض المععػػكؿ معػػل، فر طػػت ا وػػض  ػػالكاك 

 لاذا الغرض.
كىعىسىى أىف تيًحب كٍا شىٍيئنا كىويكى شىر  كوواؿ الكّـ يعسل في ةكلل تعال : ((

ـٍ   (( ذلؾ   راز صعض في  مر غور  ارزة في ايذهاف.لَّكي
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ػؽَّ تيقىاًتػًه كىءى تىميػكتيفَّ ةاؿ تعال : (-ّ نيكٍا اتَّقيػكٍا المٌػهى حى يىا أىي ىىا الًَّذيفى آمى
لوػػد طػػاؿ مػػا يٌ ػػل رسػػكؿ ا ، صػػم  ا عموػػل كسػػمـ ،  (ُ((ًإءَّ كىأىنػػتـي م ٍسػػًمميكفى 
ل لوس الماػـ  ف وػرل الع ػد ،  ػدود التوػكل  التذكور، هي  يٌ  ةعم  ةإوض جدور 

، كذوػػر التاجػػد ،  ػػؿ  هػػـ مػػف ذلػػؾ  ف ومػػكت عمػػ  ا سػػّـ ، فكػػـ مػػف زاهػػد 
ةإ  عمره  الع ادة ، ايومب عم  عو ول ة وؿ مماتل ، فخسر الػديوا كا خػرة ، 
كةد كاف رسكؿ ا ، صم  ا عمول كسمـ، وكذر مف ةكلل: "الماـ اجعػؿ خوػر 

فػػالمّر  (ِ(كخوػػر عممػػي خكاتمػػل كاجعػػؿ خوػػر  وػػامي وػػـك  لوػػاؾ"عمػػرم  خػػره ، 
وة ػػر عمػػ   خػػر مػػا كػػاف عموػػل ، كمػػا جػػاّ ذلػػؾ فػػي ايةادوػػث الصػػةوةض ، 
فممعياوػػػض الك وػػػرة  ا سػػػّـ ، عيػػػد الممػػػات دكف مػػػا ة مػػػل ، كلكػػػي وكصػػػي ا، 

اـ ، كاف ومتذمػػػكا توػػػكل ا فواػػػا خوػػػر تسػػػ ةايل، المػػػؤميوف  ػػػاف وةسػػػيكا خػػػاتم
ذػػػػاؿ ، ارت طػػػػت ا وػػػػض  ػػػػالكاك ، لت ػػػػرز فواػػػػا هػػػػذه الصػػػػعض كتسػػػػتوؿ  صػػػػوغض امت

المععػػكؿ معػػل ، فمػػك ةػػذفت الػػكاك ، كصػػارت الجممػػض ةػػاج ، كةوػػؿ: كج تمػػكتف 
  ج مسمموف ، لما  عطت  كإكح معي  التكصوض كاجهتماـ  ةسف الخاتمض.

مىا كينَّا ميٍىًمًكي اٍلقيرىل ًإٌء كىأىٍوميىى ةاؿ تعػال : (-ْ ر طػت  (ّ((ا ظىػاًلميكفى كى
الجممض اجسموض  الكاك ، هيا ، لو ػار  ػذلؾ  لػ   ٌف ظمػـ هػذه الوػرل لةػدكد ا 
، ظػػػػؿ وػػػػزداد ، ةتػػػػ   مػػػػ، م مغػػػػا اسػػػػتةؽ  ف و ػػػػرز  صػػػػوغض المععػػػػكؿ معػػػػل ، 
كوستوؿ في جممض عف طروؽ فصماا عما ة ماا  كاك المعوض ، فا ، جػؿ  ػايل 

ٌيػػػػل ج  وامػػػػؾ الوػػػػرل  ٌج عيػػػػدما وعػػػػوض طغواياػػػػا ، ، ةمػػػػوـ كغعػػػػكر كرةػػػػوـ ، كاع
 كوتجاكز الةدكد اجعتوادوض.

                                                 

 . َُِسكرة  ؿ عمراف، ا وض ( ُ(
 . ٗٔركاه ا ف السيي عف ايس رإي ا عيل، ايذكار لميككم، ص( ِ(
 . ٗٓسكرة الوصص، مف ا وض ( ّ(
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ٍنػهي ةاؿ تعال : (-ٓ ا ؾى يىٍسعىى * كىويػكى يىٍقشىػى * فىأىنػتى عى كىأىمَّا مىف جى
 ٌف الرجؿ الذم كاف وػدع  ع ػد ا  ػف  ـ مكتػكـ ةػوف  ػعر  خكفػل  (ُ((تىمىىَّى

كسػػػمـ ، لوسػػػالل عػػػف  مػػػكر مػػػف ا ، هػػػرع  لػػػ  رسػػػكؿ ا ، صػػػم  ا عموػػػل 
الدوف ، فممتع ور عف مصاة ض  داوض خ وتل ،   داوض سعول ارت طت ا وض  ػكاك 

 المصاة ض.
كةػػد كػػاف رسػػكؿ ا، صػػم  ا عموػػل كسػػمـ ، وػػدعك  إلةػػاح صػػيادود 
ةػػروش  لػػ  ا سػػّـ، فووا مكيػػل  اجسػػتازاّ كا عػػراض ، ةتػػ   ػػغؿ  اػػـ عػػف 

، فرجؿ  ع م  وجيّ ساعونا في هذا الكةت ، لوسالل عف ع د ا  ف  ـ مكتـك
اجسػػػػّـ ، دكف  ف وػػػػدعكه المصػػػػطع  ، عموػػػػل الصػػػػّة كالسػػػػّـ ،  لػػػػ  هػػػػذا 
ا سػػػّـ فػػػإٌف سػػػعول هػػػذا  ػػػّ  ػػػؾ ، ةػػػد كػػػاف ل ػػػدة خ ػػػوتل مػػػف ا ، ةتػػػػ  
اسػػتةوت هػػذه الخ ػػوض  ف و ػػرز معياهػػا  صػػوغض المععػػكؿ معػػل ، كتسػػتوؿ فػػي 

كاك ، فمػػك ةػػذفت الػػكاك كةوػػؿ: ك مػػا مػػف جػػاّؾ جممػػض ،  عصػػماا عمػػا ة ماػػا  ػػال
 وسع  خا ونا ، لما ع رت عف هذا المعي .

ـٍ ةػػاؿ تعػػال : (-ٔ لىكيػػ ػػديك  كى ـٍ ًلػػبىٍعضو عى ػػكي قيٍمنىػػا اٍوًبطيػػكٍا بىٍعضي ةػػوف  (ِ( (كى
ظٌف اليةكوكف  ف المرت طض  الكاك كغور المرت طض وعيواف معي  كاةدا ، دفعاـ 

فػي ةإػوض لعظوػض مةإػض ،   ػاف الجمػؿ اجسػموض هػذا  لػ   ف و ػغمكا  يعسػاـ 
الةالوػض التػي كردت فػي الوػػر ف الكػروـ ، كهػي غوػر مرت طػػض  ػالكاك ، يةػك ةكلػػل 

ـٍ ًلبىٍعضو عىديك  تعال : ( كي قيٍمنىا اٍوًبطيكٍا بىٍعضي  (كى
وػػػػض فػػػػي هػػػػذه ا وػػػػض كيةكهػػػػا تةػػػػت لفوػػػػد دخمػػػػت الجممػػػػض اجسػػػػموض الةا

مػػذه اـ الػػذم سػػمط عمػػ  الجممػػض اجسػػموض غوػػر المرت طػػض  ػػالكاك كهػػك ةكماػػـ 
لاا ،  ك يدرتل ،  ك جعماا جاروض عم  غور الوواس كايصؿ اعمواا  ومض استعم

خراجاػػا  ،  ك الةكػـ عمواػػا  ال ػػذكذ ،  ك كصػػعاا  ػاليعكر كعػػدـ اجستةسػػاف، كاع
                                                 

 . َُ-ٖسكرة ع س، ا وض ( ُ(
 . ّٔسكرة ال ورة، مف ا وض ( ِ(
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 ػػذلؾ الجرجػػايي فػػي كتا ػػل (دجئػػؿ ا عجػػاز(  مػػف معيػػ  الكػػّـ ، كمػػا صػػرح
ةت  كاد مكي  ػف   ػي طالػب الووسػي وصػرح  ػاٌف ا وػض المػذككرة هػذه  ةػذؼ 
الػػػكاك جػػػاّت عمػػػ  غوػػػر الةسػػػف ، فوػػػد اتعوػػػكا عمػػػ   ٌف ايصػػػؿ كالووػػػاس  ف 

 وواؿ : كةميا اه طكا ك عإكـ ل عض عدك ، ج كما يزؿ  ل الور ف الكروـ.
الػػػذم سػػػمعياه مػػػف اليةػػػكووف، كالةوووػػػض  ٌف  هػػػذا هػػػك التعسػػػور المعظػػػي

الجممػػض اجسػػموض لػػـ تػػرد فػػي الوػػر ف الكػػروـ مرت طػػض  ػػالكاك ؛ يٌيػػل  روػػد مياػػا  ف 
لسػ ب اتككف  معي  الةاؿ، ج  معي  المعوض ،  ٌف عداكة ال وطاف  دـ كايت 

الػػػرئوس لخػػػركج  دـ مػػػف الجيػػػض ، كسػػػت و  ةائمػػػض  ويػػػل ك ػػػوف ذروتػػػل ةتػػػ  ةوػػػاـ 
كة ال وطاف  دـ كذروتل  اٌياا متاصمض ا، كةد كصؼ ا، س ةايل، عدالساعض 

ك ػػػدودة ك ػػػاممض ، فعػػػي غوػػػر مكإػػػع مػػػف الوػػػر ف الكػػػروـ ،  ػػػوف ا ، ت ػػػارؾ 
م وف ، فمكي و ار  ل  هػذه العػداكة  اػذا  كتعال  ،  ٌف ال وطاف لإليساف عدكه 

قيٍمنىا اٍوًبطيكٍا المعي  ةذفت الكاك في ةكلل تعػال : ( ػديك  كى ـٍ ًلبىٍعضو عى كي ( كةػد بىٍعضي
ت وف فوما  س ؽ تعصومل  اعتراؼ اليةكووف  ٌف الجممض  ةذؼ الكاك تككف ا ػد 
صمض  ما ة ماا ، فمك ر طت ا وض  ػالكاك ، لمػا تةوػؽ هػذا المعيػ  ؛ يٌف الػكاك 

رادة معي  الةػاؿ تؤذف  المغاورة كعدـ اجتةاد ،   م :  ٌف ا وض  ةذؼ الكاك كاع
ت  ٌف هذه العداكة  وف ال وطاف ك دـ كذروتل متداخمض كمت ا كض كما جاّ ةد  وي

فػػػي الةػػػدوث :  ف ال ػػػوطاف وجػػػرم مػػػف ا يسػػػاف مجػػػرل الػػػدـ ، فمػػػك جػػػػاّت 
مرت طػػض  ػػالكاك يفػػادت معيػػ  المعوػػض ،  م يفػػادت  ٌف العػػداكة  ويامػػا متجػػاكرة 

 .كهذا خّؼ الموصكد كالكاةع
ا وػػض لػػك ارت طػػت  ػػالكاك ،  وإػػاؼ  لػػ  ذلػػؾ ةإػػوض  خػػرل ، هػػي  فٌ 

كةوػػؿ: كةميػػا اه طػػكا ك عإػػكـ لػػ عض عػػدك ، لكايػػت الجممػػض اجسػػموض مععػػكجن 
معل ، كلكاف المعي   ٌف ا  يػزؿ  دـ كال ػوطاف كةػكاّ ، ك يػزؿ معاػـ العػداكة 
، كا ، سػػػ ةايل ، مػػػا  راد هػػػذا المعيػػػ  ؛ يٌيػػػل ، جػػػؿ كعػػػّ ،  راد  ف وخ ػػػر 

ٌيما هػي اي ذوػت مػف ع اده  ٌيل لـ ويزؿ  العداكة كال ر مف عيده مف السماّ ، كاع
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لوف ، ج مػػػػف الػػػػذم  يػػػػزلاـ ، ت ػػػػارؾ م دـ كال ػػػػوطاف ، فاػػػػي صػػػػادرة مػػػػف ال يػػػػزى
 كتعال .

فػػػاليةكوكف، كصػػػاةب دجئػػػؿ ا عجػػػاز ، كمؤسػػػس عمػػػـ المعػػػايي، لػػػك 
معيػ  المعوػض ، كةػوف ج تػرت ط مياػا ةالكا  ػاٌف الجممػض ةػوف تػرت ط  ػالكاك وػراد 

وراد مياا معي  الةاؿ ،  م: لػك  عر ػكا كاك الةػاؿ كاك المعوػض ، لمػا اإػطركا 
 ل  الوكؿ  اٌف الصعض  ك الةاؿ تككف  الكاك ،   د ر طنا  مت كعاا مف دكياا ، 
كلما  غمكا  يعساـ  التعسور ال كمي الذم يتجػت ميػل المآخػذ التػي   ػريا  لواػا 

 ل ةث ، كل غمكا  يعسػاـ  ػدجن في هذا المكإكع ، كفي مكاإع  ت  مف هذا ا
ـٍ تػػػرت ط هػػػذه ا وػػػض  مػػف ـى لىػػػ ذلػػػؾ  التعسػػػور المعيػػػكم ، ف ػػػدجن مػػػف  ف وعممػػػكا : ًلػػػ

ـى  رود مف هػذه ا وػض  ك تمػؾ   مف الكاك كايصؿ  ف ترت ط؟ لعممكا  دجن  ذلؾ ، ًل
 معي  الةاؿ كلـ ورد مياا معي  المعوض؟

وػػض ، لتكصػػمكا  لػػ  فمػػك درسػػكا مذػػؿ هػػذه ا وػػات فػػي إػػّك هػػذه الةوو
يتائج ،  ويت لاـ  ّغض ايسمكب في الور ف الكروـ ،  دجن مف التعسور المعظي 

 الذم  وف لاـ  ذكذ ايسمكب في كتاب ا.
ةػػوف وعػػرب حصػػكؿ اإلشػػكاؿ بمعنػػى الحػػاؿ كحمػػه بمعنػػى المعيػػة : 

لػكاك اليةكوػكف مذػاجن ،  ك  وػض ، ممػا هػك مػرت ط  ػالكاك ، اسػتيادنا  لػ   ٌف هػذه ا
ةالوض ، كهي فػي الةوووػض كاك المعوػض ، وختػؿ ا عػراب كالتعسػور ، كفومػا وػاتي 

 يماذج مف ذلؾ :
هػ( الكاك الداخمض عم  ( ف( ال رطوض فػي ُٖٓجعؿ الساومي ( ت -ُ

ف  كةكلل عمول الصّة كالسّـ: "مف مات كلـ و رؾ  ا  وئنا دخؿ الجيض ، كاع
ف سػػػرؽ" . كةػػػد جعػػػؿ (ِ( اػػػا لتةصػػػوف المعيػػػ كاكنا عاطعػػػض ، جػػػيّ ( ُ(زيػػػ  كاع

                                                 

 ركاه ال خارم. ( ُ(
 . ِّْال ذكذ لمدجيي، ص هكطاهر  ٕٗامالي الساومي، ص( ِ(
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الػػػػػػكاك فػػػػػي الةػػػػػػدوث  (ّ(كالزرك ػػػػػي( ِ(هػػػػػػػ(ٖٕٔكالكرمػػػػػايي (ت (ُ(ايسػػػػػعراوويي
المذككر  ك في  مذمض م ا اض ، يةك:  كرميي زود كاف لـ  كرمل ، ك ةسف  ل  

ف كعرؾ ، ةالوض.  زود كاع
ف كذػػر مالػػل  كةػػد ايوسػػـ اليةكوػػكف فػػي  عػػراب الػػكاك فػػي يةػػك: زوػػد كاع

اـ مػػػف  عر اػػػا ةالوػػػض ، كجعػػػؿ المذػػػاؿ  توػػػدور : زوػػػد كذوػػػرنا مالػػػل  خوػػػؿ ، فمػػػي
، كوظار  ٌياـ لةظكا  ٌف في ايمذمض المذككرة   كاجن في المعي  ك ياـ (ْ( خوؿ

فواا عمػ   ةػد معيوػوف رئوسػوف الةػاؿ  ك العطػؼ ،  كاستعايكا لةٌمل  جعؿ الكا
فوػد ذكػر الزرك ػي في م ػكمض فسػاد المعيػ  ، كةع  ٌما مف جعماا ةالوض ، فود 

ف  سػاّ  لوػؾ ، تكػكف  ف كعػرؾ ، كا ػكره كاع ّن ،  ٌف يةك :  ةسف  لػ  زوػد كاع مذ
عيػػد جعػػؿ الػػكاك لمةػػاؿ ،  توػػدور: " ةسػػف  لوػػل كػػافرنا لػػؾ ، كا ػػكره مسػػوئنا  لوػػؾ 

معيػػػػ  هػػػػذا التوػػػػدور ج وصػػػػ  مػػػػراده ؛ يٌيػػػػل وعيػػػػي  ٌف  ةسػػػػايؾ  لػػػػ  غوػػػػرؾ ف"
ساّتل  لوػؾ ، كهػذا المعيػ  ووإػي كال كر لل وككف موودنا في ةالض كعر  ه لؾ كاع

 عدـ ا ةساف  لول كال كر لل عيدما ووا مؾ  الةالض المعاكسض لاا ، كمذؿ هػذا 
وةصؿ في  ػاةي ايمذمػض ، كالمذػاؿ ايخوػر الػذم است ػاد  ػل اليةكوػكف : زوػد 
ف كذػػر مالػػل  خوػػؿ ، فػػإٌف جعمػػل  توػػدور : زوػػد كذوػػرنا مالػػل  خوػػؿ ، وعيػػي  ٌف  كاع

ّن في ةالض غياه ، ك ٌيل ةد وككف غور ذلؾ في غور هذه الةالض زودان و ككف  خو
ّن عيػػد كذػػرة  ، كهػػذا المعيػػ  ج وعوػػؿ  ف وكػػكف هػػك الموصػػكد، فمػػف كػػاف  خػػو
مالػػل ، ف خمػػػل سػػػوككف   ػػػد كمػػف  ػػػاب  كلػػػ  عيػػػد ةمتػػل ، كهػػػك عكػػػس المعيػػػ  

ّن مالػػل  خوػػؿ ، لكػاف معيػػ  هػػ : زوػد ةمػػو ّن ذه الجممػػض المو ػكؿ ،  م: لػػك ةوػػؿ مػػذ
                                                 

 . ُْٓفاتةض ا عراب، ص( ُ(
 . ْ/ٖكعمدة الوارل لمعويي  ْٗ/ٕال خارم لمكرمايي  رح صةو  ( ِ(
 . ّٕٔ/ِال رهاف ( ّ(
، كةا ػػوض وػػس الةمصػػي عمػػ   ػػرح التصػػرو  ٗ/ْ، ةا ػػوض الصػػ اف ُٓٓ/ُا توػػاف ( ْ(

 . ِِٗ-ُِٗكص ُِِ، كالخكاطر العراب صْٔ/ُ



242 

 

ّن  ذا افتوػػػر  ، كةػػػد وكػػػكف كرومػػػا  ذا  معوػػػدنا ؛ يٌياػػػا تعيػػػي  ٌف زوػػػدنا وكػػػكف  خػػػو
 امتأ كوسل  الدراهـ.

 ٌمػػا مػػف جعػػؿ الػػكاك عاطعػػض ، فوػػد كةػػع فػػي م ػػكمض المعطػػكؼ عموػػل ، 
كوػػػؼ وجػػػكز ةذفػػػل ، فمذػػػؿ هػػػذه الةػػػذؼ غوػػػر مػػػالكؼ  ك مسػػػمكع فػػػي المغػػػض 

 العر وض ، كما  ٌف مراده جد  عود.
كوظاػػر  ٌف هػػذه المسػػالض  ووػػت م ػػكمض  ػػّ ةػػٌؿ ،  ػػؿ الػػذوف تعرإػػكا 
لةٌماػا  إػػافكا  لواػػا م ػكّت تػػاكوّتاـ ، مػػع  ٌيػػل ج داعػي لاػػذا كمٌػػل ، لػػك  ٌف 
اليةكووف استعايكا لةٌؿ ا  كاؿ  معي  مػف معػايي الػكاك ، لػـ  جػد  ةػدنا مػياـ 

ًمػػف هػػذا المعيػػ  المعوػػض ، كاليةكوػػكف لػػـ وػػدخمكا معيػػ  مػػف تعػػرض لػػل ، كهػػك 
، كالسػػػ ب فػػػي ذلػػػؾ  ّن  ػػػوف المعػػػايي التػػػي ذكركهػػػا ، كاسػػػت عدكه جممػػػض كتعصػػػو
كاإػػ  فالم ػػكمض ةاصػػمض فػػي جممػػض (الجممػػض ال ػػرطوض( ككاك المعوػػض عيػػدهـ ج 

 وص  دخكلاا  ٌج عم  المعرد.
ك رل  ٌف م كمض ايمذمض التػي سػ ؽ ذكرهػا ، تةػٌؿ لػك جعميػا الػكاك فواػا 

ّن وسػػتووـ معياهػػا لػػك جعمياهػػا لممعوػػض ، فجممػػض: ز  ف كذػػر مالػػل  خوػػؿ ، مػػذ وػػد كاع
 تودور: زود مع كذرة مالل  خوؿ ،  م: زود عم  كذرة مالل  خوػؿ ، ك(عمػ ( ك 

،  (ُ(هما معيػػػػ  ايخػػػػرل فػػػػي كذوػػػػر مػػػػف ايمذمػػػػضا(مػػػػع( كممتػػػػاف ، تػػػػؤدم  ةػػػػد
ف سػرؽ" كايمذمػض الم ػا اض لػل التػي ف زيػ  كاع  فالةدوث الي ػكم: "دخػؿ الجيػض كاع

بِّػهً است اد  اا اليةكوػكف، هػي جموعػا كوكلػل تعػال : ( مىػى حي ػاؿى عى  (ِ((كىآتىػى اٍلمى
ـٍ كةكلػػػل تعػػػال : ( مىػػػى ظيٍمًمًىػػػ ٍغًفػػػرىةو لِّمنَّػػػاًس عى بَّػػػؾى لىػػػذيك مى فَّ رى ، فوػػػد جعػػػؿ (ّ((كىاً 

                                                 

، كالت وػػػػػاف فػػػػػي  ػػػػػرح الػػػػػدوكاف الميسػػػػػكب  لػػػػػ    ػػػػػي ال وػػػػػاّ العك ػػػػػرم ُِٔ/ِالك ػػػػػاؼ ( ُ(
 . ِّٖ، كمدرسض الككفض، صُّٔ-ُِٔ/ّ

 . ُٕٕسكرة ال ورة، مف ا وض ( ِ(
 . ٔسكرة الرعد، مف ا وض ( ّ(
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، كالتوػػػػػدور (ُ(اليةكوػػػػػكف (عمػػػػػ ( هيػػػػػا  معيػػػػػ  المصػػػػػاة ض ، كةػػػػػدركها  ػػػػػػ(مع(
ٍغًعرىةو للميكاًس مع ظيٍمًمًاـٍ عيدهـ : ك ت  الماؿ مع ة ل ،  فك رى كؾى لىذيك مى ، كهاتاف كىاًع
بِّػػهً ا وتػػاف همػػا كوكلػػل تعػػال : ( مىػػى حي ـى عى ييٍطًعميػػكفى الطَّعىػػا  م: كوطعمػػكف  (ِ((كى

ف  ة كه ،  ك مع ةػ اـ لػل ،  الطعاـ عم  الرغـ مف ة اـ لمطعاـ ،  معي : كاع
مـ تختمؼ ايمذمض المتودمض عف هذه ال كاهد الور يوض كيةكها  ٌج  زوػادة معيػ  ف

ف كذػػر مالػػل  خوػػؿ ، هػػك:  ال ػػرط ( ف( ، فوكػػكف التوػػدور التػػاـ لصػػوغض : زوػػد كاع
زوػػػد مػػػع كذػػػرة مالػػػل  ف ةصػػػمت ،  خوػػػؿ ، فالصػػػوغتاف  ػػػيعس المعيػػػ  ، ةتػػػ  

بَّػؾى لىػذيك تعػال : ( كجديا   ا السعكد في تعسوره ، ةوف  راد  ف وعٌسر ةكلػل فَّ رى كىاً 
مىى ظيٍمًمًىـٍ  ٍغًفرىةو لِّمنَّاًس عى ( ةاؿ:  ف "المعي :  ف ر ؾ ج وعجؿ لمياس العوك ض مى

ف كايكا ظالموف ،  ؿ  ماماـ  تاخورها"  .(ّ(كاع
ف كايكا ظالموف" تعسورا لمعي  (عم  ظمماـ( التي  فاستخدـ صوغض "كاع

 جعمت  تودور: مع ظمماـ.
ف  ذف الكاك ف ف سػرؽ" كيةػك: زوػد كاع ف زيػ  كاع ي يةػك: "دخػؿ الجيػض كاع

كذػػػػػػػر مالػػػػػػػل  خوػػػػػػػؿ ، ك مذالامػػػػػػػا ، لوسػػػػػػػت كاك عطػػػػػػػؼ كج كاك ةػػػػػػػاؿ كج كاك 
ٌيمػػػا هػػػي كاك  (ْ(اعتػػػراض  ك اسػػػتئياؼ ، كلوسػػػت  ػػػوئنا مػػػف هػػػذا  ك ذاؾ، ، كاع

عرا ػػل ، ك كػػرر ةػػكلي:  ٌف  المعوػػض ، ف اػػا وسػػتووـ تعسػػور مػػا توػػدـ مػػف ايمذمػػض كاع
لػػك اسػػتعايكا  معيػػ  المعوػػض فػػي هػػذا ال ػػاب ، لكجػػدكا إػػالتاـ فوػػل ،  اليةػػكووف

                                                 

، كةا ػػػػػػوض َٕٔ/ِ، معتػػػػػػرؾ ايةػػػػػػراف ُْٔ/ُ، كا توػػػػػػاف ُْٓ/ِ، ُِٖ/ُالك ػػػػػػاؼ ( ُ(
، كتيػػػاكب ةػػػركؼ ِٖٔ-ِٕٔ/ُامػػػع لجػػػّؿ المةمػػػي ال يػػػايي عمػػػ   ػػػرح جمػػػع الجك 

 . ِّٗ، كالةركؼ العاممض في الور ف الكروـ، صّٔالجر في لغض الور ف، ص
 . ٖسكرة الدهر، مف ا وض ( ِ(
 . ٗٗ/ّتعسور   ي السعكد ( ّ(
 . ٖٓ-ْٖ ف الخعوعض المكسكرة الامزة في اليةك العر ي،  سامض طل، ص( ْ(
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كةمكا ا  كاؿ دكف  ف ومجؤكا  ل  تمؾ التاكوّت المتكمعض ، كوذومكا  اا اليةػك 
 العر ي.

   ج وعرب اليةكوكف الكاك الداخمػض عمػ  المإػارع فػي ةكلػل تعػال : -ِ
ـي المٌػػهي ( ييعىمِّميكيػػ كاك معوػػض ، لرفػػع الععػػؿ  عػػدها، فاإػػطركا  لػػ   (ُ((كىاتَّقيػػكٍا المٌػػهى كى

 .(ِ( عرا اا ةالوض  ك استئيافوض ،  عد است عاد  عرا اا عاطعض
 ٌف  عراب (كوعممكـ ا( ةاجن ، ج  جده وّئـ المعي  كالموصكد ،  ذ 
لوس المراد تووود توكل الع اد ،  تعمػوـ ا لاػـ ،  م: لػوس المػراد  ف وتوػكه فػي 

، كمػػػا  ٌف هػػػذا ا عػػػراب ووإػػػي ،  عػػػدـ اتوائػػػل ، سػػػ ةايل ، فػػػي هػػػذه الةالػػػض 
غورها ، كمعي  ةكلل تعال ، هيا ، كاإػ  ، كهػك ةػث الع ػاد عمػ  توػكل ا، 
عز كجؿ ، ك ٌياـ  ذا اتوكه، فإٌف ا ، س ةايل ، وزودهـ عممنا ، كهذا  عود عف 

فوض فػػي المغػػض معيػػ  الةػػاؿ ككػػذلؾ ج وصػػ   عرا اػػا اسػػتئيافوض ؛ يٌف اجسػػتئيا
، كاليةكوػػػػكف متعوػػػكف عمػػػػ  تعروػػػؼ كاك اجسػػػػتئياؼ  ك كاك (ّ(معياهػػػا اج تػػػداّ

اج تداّ  اٌياػا "هػي التػي  عػدها جممػض غوػر متعموػض  مػا ة ماػا فػي المعيػ  ، كج 
. فكوػػػػؼ ومكػػػػف  ف تكػػػػكف جممػػػػض (كوعممكػػػػـ ا( (ْ(م ػػػػاركض لػػػػل فػػػػي ا عػػػػراب"

فالعّةض  وياما عّةض مصور كاةػد ميوطعض عما ة ماا في المعي  كا عراب ، 
، فػػا ، سػػػ ةايل ، لػػػـ وػػػرد  ف ووػػػكؿ لممػػػؤميوف (كاتوػػػكا ا( ةسػػػب ، كمػػػا  راد 
ٌيما جػؿ  ػايل ، كمػا مػر مػف  س ةايل ،  ف ووكؿ لاـ (كوعممكـ ا( ةسب ، كاع
ة ؿ في  وػات م ػا اض ،  راد يتوجػض الجمػع  ويامػا ، فمػك  ٌيػل ، ت ػارؾ كتعػال ، 

                                                 

 . ِِٖسكرة ال ورة، مف ا وض ( ُ(
كتعسور  ُٕ/ُ، كتةت اسـ  مّّ ما مف  ل الرةمف ِِّ/ُالت واف في  عراب الور ف ( ِ(

، كةػػػد جعػػػؿ ا ػػػف ِّٓ-ِّْ/ُ، كةا ػػػوض الجمػػػؿ عمػػػ  الجّلػػػوف ٓٔالجّلػػػوف، ص
 . ّٗٓ/ِه اـ الكاك في هذه ا وض مف  كاهد كاك اجستئياؼ، المغيي 

 . ُِّ/ّالوامكس ( ّ(
 . َُٓ، كصرؼ العياوض صُٖٕ/ُ، كا تواف ّْٕ/ْال رهاف لمزرك ي ( ْ(
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وكا ا( ، لما كاف هياؾ ةاجض في  ف ووكؿ (كوعممكـ ا( فةدكث لـ ووؿ (كات
الجممػػػض الذايوػػػض ، صػػػار يتوجػػػض لةػػػدكث الجممػػػض ايكلػػػ ،  ك صػػػادرنا ميػػػل ، فػػػّ 
وككف ، لك لـ وكف ، فاص ةت الصمض  ػوف الجممتػوف متويػض كوكعػي لتاكوػد هػذه 

توػػاه عممػػل ا الةوووػػض ، مػػا تعيوػػل ا وػػض  ذ تعسػػورها عيػػد المعسػػروف " ػػاف مػػف ا
ـٍ ،.... كميػػػل ةكلػػػل تعػػػال : ( نيػػػكٍا إىف تىتَّقيػػػكٍا المٌػػػهى يىٍجعىػػػؿ لَّكيػػػ ًيػػػا أىي ىىػػػا الَّػػػًذيفى آمى

العّةض  ػوف الجممتػوف هيػا ، عّةػض الجػكاب   ػرطل ،  عمتٍ فود جي  (ِ("(ُ((فيٍرقىانان 
 ػػػػؿ جعمػػػػت   ػػػػد مػػػػف ذلػػػػؾ ، فػػػػالمعركؼ عػػػػف الجممػػػػض ال ػػػػرطوض ،  ف تةووػػػػؽ 

ا واتي  عد تةووؽ فعؿ ال ػرط ، توػكؿ:  ف تػدرس تػيج  ،  م:  ف الجكاب فوا
، لتذ ػػت  عػػدها يتوجتاػػا ، كهػػي اليجػػاح ذايونػػا ، كالصػػمض  ػػوف ت ذ ػػت الدراسػػض  كجن

الجػػكاب كالععػػؿ فػػي الجممػػض ال ػػرطوض ، مامػػا كايػػت ةرو ػػض ، فػػّ  ػػد  ف وكػػكف 
كىاتَّقيػكٍا ( هياؾ  وياما زمف ةصر  ـ طاؿ ، فةذؼ  داة ال رط مف ةكلل تعال :

ـي الٌمهي  ييعىمِّميكي (  ك   عاده عف  سمكب ال ػرط ةصػد ميػل  ف ج وكػكف هيػاؾ الٌمهى كى
الذم هك التعموـ ،  م تراخ كاف في الزمف  وف الععؿ الذم هك التوكل كالجزاّ 
(الجػػكاب( ما ػػونا جي نػػا  لػػ  جيػػب مػػع الععػػؿ ،  م ةصػػد ميػػل  ف وكػػكف الجػػزاّ 

ايسمكب عيت  ٌف ا ، س ةايل ، و د   تعموـ المؤمف  متصّن  ل ، فا وض  اذا
فػػػي الكةػػػت الػػػذم و ػػػد  هػػػذا المػػػؤمف  توػػػكل ا ، كهػػػذا هػػػك السػػػٌر فػػػي  ٌف ا 

ـي الٌمهي س ةايل ، ةاؿ هيا : ( ييعىمِّميكي :  ف تتوكا ا وعممكػـ  ( كلـ ووؿكىاتَّقيكٍا الٌمهى كى
 ف ويتظػر الجػزاّ  عػد  ف ووػـك  ا ، لكي ج و عر ع ػده المخاطػب  ػاٌف عموػل

  توكل ا في مجاؿ العمـ.
كهذه ةوووض كاف وعاو اا ايتوواّ ، كو عركف  اا ، فود  ي د ال افعي 

 ، رةمل ا ، كهك طالب عمـ ودرس عيد  وخل ككوع هذوف ال وتوف :
  ككتي  ل  ككوع سكّى ةعظي             فار ديي  ل  ترؾ المعاصي  

                                                 

 . ِٗسكرة اييعاؿ، مف ا وض ( ُ(
 . َْٔ/ّتعسور الورط ي ( ِ(
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ـى يػػػػػػػكره             ػػػػػػػافٌ كةػػػػػػػاؿ اعمػػػػػػػـ   (ُ(كيػػػػػػػكر اً ج وياػػػػػػػدل لعاصػػػػػػػي العمػػػػػػػ
ـي معيػ  ةكلػل تعػال : ( فيخمص مما سػ ؽ ذكػره ا          ييعىمِّميكيػ كىاتَّقيػكٍا المٌػهى كى

( هك  ٌف ةدكث توكل الع اد ، كةدكث تعموـ ا لاػـ ، مصػطة اف معػا ، الٌمهي 
كهػػػذا هػػػك عػػػوف معيػػػ  موتريػػػاف فػػػي زمػػػف كاةػػػد ، ج وسػػػ ؽ  ةػػػدهما ا خػػػر ، 

المعوض ، فػكاك (كوعممكػـ( لوسػت كاك عطػؼ ، كج كاك ةػاؿ ، كج كاك اسػتئياؼ 
يما هي كاك المعوض.  ، كاع

قىػػٍد تعػػرب الػػكاك فػػي ةكلػػل تعػػال : (-ّ ػػى كى شىػػٍرتىًني أىٍعمى ـى حى قىػػاؿى رىبِّ ًلػػ
 ةالوض ، مع  ٌف هذا المعي  ، ج وصٌ  مراده. (ِ((كينتي بىًصيرنا

ورة  ذكرها كتكإوةاا في هذا المواـ ، هػي  ٌف اةتػراف هياؾ ةإوض جد
الجممػػض الةالوػػض  ػػزمف عامماػػا ، وختمػػؼ عػػف اةتػػراف جممػػض المععػػكؿ معػػل  ػػزمف 
عامماا ، فالجممض الةالوض وجب في ايصؿ دجلتاا عم  الزمف الةاإػر ، لػذا 
 لـ وصٌ  عيد اليةكووف  ف وواؿ:  ة ؿ زود إةؾ ،  ك  ة ؿ زود سوإةؾ .

جممض المععكؿ معل، فإٌيل ج و ترط دجلتاا عم  الزمف الةاإر ،  ٌما 
 ػػؿ و ػػترط فػػي ايصػػؿ  ف وكػػكف زماياػػا كزمػػاف مػػا صػػاة تل متةػػدوف ،  م: 

 كةكعاما في كةت كاةد ، سكاّ كاف في الماإي  ـ الةاإر  ـ المستو ؿ.
لػػػذا  رل  ٌف الةػػػاؿ تختمػػػػؼ عػػػف المععػػػكؿ معػػػػل الجممػػػض ، فػػػي  ٌيػػػػل ج 

ماإػػونا ،  ٌج فػػي ةػػاجت خاصػػض ، كػػاف تكػػكف ةكاوػػض لةػػدكث وصػػ   ف توػػع 
ثىػؿى ًعيسىػى ًعنػدى المٌػًه كةع لصػاة اا فػي الػزمف الماإػي، كوكلػل تعػال : ( ًإفَّ مى

مىقىهي ًمف تيرىابو  ـى قى ثىًؿ آدى  ك كاف زماياا متصّن  زماف صاة اا الةػالي ،  (ّ((كىمى
شىرىاكوكلل تعػال : ( ـٍ يىتىسىػنَّهٍ فىانظيٍر ًإلىى طىعىاًمؾى كى كمعيػ  ا وػض هػك  ٌف  (ْ((ًبؾى لىػ

                                                 

 . ُْٔ عر ال افعي، ص( ُ(
 . ُِٓسكرة طل، مف ا وض ( ِ(
 . ٗٓسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ( ّ(
 . ِٗٓسكرة ال ورة، مف ا وض  (ْ(
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ا ، س ةايل ،  مر ي ول  عد  عذل مف يكمل مئض عػاـ ،  ف ويظػر  لػ  طعامػل 
 ك را ل الذم  وي لـ وتغور طعمل ، ةت  زمف  عذل ، كاليظر  لول.

استيادنا  ل  ذلؾ ، اتعؽ اليةكوكف عم   ٌف ايصؿ في الةػاؿ  ف تػدؿ 
ٌج  يكلػت ، كلاػذا ر كا مػف ا  ػكاؿ ، كةكعػل ماإػونا   عم  الزمف الةاإػر ، كاع

ةكعل مإػارعنا ، لكػف تجػد  ٌيػل ةػد اسػتواـ معيػ  ا وػض التػي ك ، كج   كاؿ عيد 
 ػػػد يا اجست ػػػااد  اػػػا عيػػػدما جعمػػػت الجممػػػض  عػػػد الػػػكاك فواػػػا دالػػػض عمػػػ  الػػػزمف 

ةوػػؿ الماإػػي ، ك ٌيػػل ج وسػػتووـ عيػػد جعماػػا دالػػض عمػػ  الػػزمف الةاإػػر ، فمػػك 
ّن : ةػاؿ رب لػـ ة ػرتيي  عمػ  ك يػا  صػور ، لكػاف المعيػ  فاسػدنا  ك غوػر  مذ
موصكد ، لذلؾ تةس  تياةض معي  ا وض كعػدـ فائػدتاا عيػدما تجعػؿ الجممػض 
معػػػردة ، كتوػػػكؿ : ةػػػاؿ رب لػػػـ ة ػػػرتيي  عمػػػ   صػػػورنا ؛ يٌف ةػػػدكث العمػػػ  

 ف يجعػؿ  صاة ل في ا خرة ، كةدكث ال صر صػاة ل فػي الػديوا، فػّ وجػكز
جن  خػػرل ؛ يف هػػذا وسػػتكجب إػػماا  لػػ  الةالػػض ايكلػػ  ، االةػػدكث الذػػايي ةػػ

فوعسد المعي  ؛ يٌف الجممض (ةد كيت  صورنا(  ما  ييػا عٌوٌيػا جعماػا ةػاجن ، فوػد 
 كج يا  ف وككف صاة اا الواّ مف ة رتيي ، كلٌما كاف الةاؿ صػعض لصػاة ل 

عيػػػ   ٌف ةالػػػض ككيػػػل  صػػػورنا ، ةائمػػػض ، موتريػػػا  ػػػزمف عاممػػػل، لػػػـز  ف وكػػػكف الم
ٌيمػا المػراد اجتمػاع ةالػض  كةت الة ر ، كهذا غور ةاصػؿ ، كغوػر موصػكد، كاع
ال صػػػر كصػػػاة اا ، كهػػػك فػػػي الػػػديوا ،  ةالػػػض العمػػػ  ، كصػػػاة اا ، كهػػػك فػػػي 
ا خرة ، كهذا مف معيػ  المعوػض ، فتكػكف ا وػض  توػدور : ةػاؿ رب لػـ ة ػرتيي 

 الديوا ،  م: عم  الرغـ مف ذلؾ.  عم  مع  يي كيت  صورنا في
معتػػرض ووػػكؿ:  ف لػػـ وصػػٌ   ف يعػػرب جممػػض (ةػػد كيػػت  صػػورنا(  ربٌ 

ػػا  ف يعر اػػػا مععػػكؿ معػػػل ؛ يٌف المععػػكؿ معػػػل  ، فإٌيػػػل ج وصػػٌ  هيػػػا  وإن ةػػاجن
 كذلؾ موترف  زمف عاممل.

ا فػي المععػكؿ معػل المعػرد ، كيةػف ا ف  هذا اجعتراض وككف صػةوةن
ا  تكإ  صدد المععكؿ معل  ةاا.والجممض ، كهيا ت رز ةإوض ذايوض جدورة  وإن
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لوػػد  صػػ   مػػف الكاإػػ   ٌف عّةػػض الجممػػض الةالوػػض  صػػاة اا ، يٌياػػا 
صػػعض لػػل ، لػػذا كجػػب ارت اطاػػا  مػػا وعػػكد عموػػل ، ك ٌمػػا المععػػكؿ معػػل الجممػػض ، 
فأٌيل لوس صػعض لمصػاة ل ، لػـ وجػب ارت اطػل  ػل  مػا وعػكد عموػل ، كهػك مػف 

ٌيما  الجممض التي تإميتل.هذه الج  اض ، لـ تكف عّةتل  ل ، كاع
استيادنا  ل  ذلؾ ، فإٌف ارت اط الجممض الةالوػض  ػزمف عامػؿ صػاة اا ، 
 مػػر ج ػػد ميػػل ؛ يٌياػػا الصػػاةب يعسػػل ، فعامػػؿ الصػػاةب كزمايػػل، هػػك يعسػػل 
عامػػػؿ الةػػػاؿ كزماياػػػا ،  ٌمػػػا المععػػػكؿ معػػػل الجممػػػض ، فاػػػك  ػػػيّ  خػػػر غوػػػر 

ستوؿ  ةدكذػل كزمايػل ، لػذلؾ ةػد يجػد فػي المععػكؿ معػل الجممػض المصاةب ، م
 تةررا مف كةدة الزماف ، ج يجده في الجممض الةالوض.

وتعػػؽ اليةكوػػكف عمػػ   ٌف المػػراد مػػف المععػػكؿ معػػل ، اةترايػػل  مصػػاة ل 
فػػي زمػػف كاةػػد ،  ٌج  يػػي كجػػدت  عػػد  ف  معيػػتي اليظػػر فػػي  مذمػػض ،  ٌيػػل ةػػد ج 

تػػراف ،  ػػؿ مجػػرد اجتماعماػػا ، ةتػػ  لػػك كايػػا فػػي زمػػايوف جةاوػػراد ميامػػا هػػذا 
مختمعوف، كج  عيي  ػذلؾ  ٌف كاك المعوػض صػارت كػكاك العطػؼ التػي وػراد مياػا 
ٌيمػا  عيػي  ٌياػا التػي وػراد مياػا الجمػع  ػوف  مػر  الجمع المطمػؽ  ػوف  مػروف ، كاع
، الجمػػػع  ػػػوف ا يجػػػاب كالجمػػػاع ، فإيػػػل ج  ّن ك خػػػر مػػػرت ط  ػػػل ، مػػػف ذلػػػؾ مػػػذ

دكف  ف وسػػػ ول ةصػػػكؿ ايمػػػر الذػػػايي ، فػػػإذا ايكؿ ومكػػػف  ف وةصػػػؿ ايمػػػر 
ةصد مذؿ هذا الجمػع ، فػإٌف الػكاك كاك معوػض ، كج و ػترط كةػكع مػا  عػدها كمػا 
ة ماػػػا فػػػي زمػػػف كاةػػػد ، ف ػػػوف الجمػػػاع كا يجػػػاب   ػػػار معػػػدكدات معمكمػػػات، 

ـٍ قالىٍت رىبِّ أىنَّى يىكيػمذؿ هذه المعوض ةصمت في ةكلل تعال : (ك  لىػ لىػده كى كفي ًلػي كى
فود عج ػت مػروـ ، عمواػا السػّـ ،  ٌيػل كوػؼ وجػكز الجمػع  (ُ((يىٍمسىٍسًني بىشىره 

 وف ا يجػاب الةاصػؿ ا ف ، مػع عػدـ ةصػكؿ مسػ  ل فػي الماإػي؟ كوكػكف 

                                                 

 . ْٕسكرة  ؿ عمراف، مف ا وض  (ُ(
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التودور:  ٌي  وكػكف لػي كلػد ، مػع  ييػي لػـ ومسػيي رجػؿ؟  م: عمػ  الػرغـ مػف 
 ذلؾ؟.

روف، ممػػػا وي غػػػي اجتماعامػػػا ، كوكلػػػل  ك ووصػػػد مياػػػا الجمػػػع  ػػػوف  مػػػ
قىػٍد أيٍقًرٍجنىػا ًمػف ًديىاًرنىػا كىأىٍبنىآًئنىػاتعال : ( مىا لىنىا أىءَّ نيقىاًتؿى ًفي سىػًبيًؿ المٌػًه كى  (ُ((كى

 م ج وي غػػػػي  ف ج يجمػػػػػع  ػػػػػوف الوتػػػػاؿ فػػػػػي سػػػػػ وؿ ا الػػػػذم سوةصػػػػػؿ فػػػػػي 
ماإػػي ،كمذػػؿ المسػػتو ؿ ، ك ػػوف  خراجيػػا مػػف دواريػػا ظممػػا الػػذم ةصػػؿ فػػي ال

ـٍ يىٍسػمىعيكفى هذا ةكلل تعال : ( ػٍنىي قىػٍد كىػافى فىًريػؽه مِّ ـٍ كى أىفىتىٍطمىعيػكفى أىف ييٍؤًمنيػكٍا لىكيػ
رِّفيكنىهي  ـى الٌمًه ثيَـّ ييحى ككػذلؾ ايمػر فػي ةكلػل، تعػال ، الػذم  ػد يا الةػدوث  (ِ((كى ى

قىٍد كينتي بىصً عيل: ( شىٍرتىًني أىٍعمىى كى ـى حى  (.يرناقىاؿى رىبِّ ًل
كةصػػد مذػػؿ هػػذه المعوػػض ، لػػوس  مػػرنا غرو نػػا ، فكجػػكب اجتمػػاع  مػػروف 
مػػع عػػػدـ ا ػػتراط كةػػػدة زمايوامػػا ، ةإػػػوض ومكػػف ةصػػػكلاا كتعػػدح مػػػف ايمػػػكر 
ّن  ٌيل وجب اةتراف ا وماف  ا في الديوا ،  ػدخكؿ الجيػض فػي  اجعتوادوض ، فمذ

مػػػا  عػػػد ، كاةتػػػراف يػػػزكؿ ا خػػػرة ، ككػػػذلؾ اةتػػػراف الدراسػػػض ، كيتوجػػػض اليجػػػاح فو
ايمطار  خركج الزرع ، كاةتراف العمؿ كايجر عموػل،  فكػؿ  مػروف ممػا سػ ؽ، 
وجػػػب فػػػي ايصػػػؿ اجتماعامػػػا ، لكػػػف ج و ػػػترط  ف وككيػػػا فػػػي زمػػػف كاةػػػد ، 

 ك سمكب ال رط إرب مف هذا الو وؿ.
كهذه ةوووض   ار  لواا اليةكوكف، فود است ادكا  يصب المإارع  عد 

 المذػػاؿ : زريػػي ك زكرؾ، ، كةػػالكا:  ٌف المعيػػ  ، لتجتمػػع الزوارتػػاف  كاك المعوػػض
 في كةت كاةد. (ّ(ماع الزوارتوفتكمف المستةوؿ  ف ووصد اج

                                                 

 . ِْٔسكرة ال ورة، مف ا وض ( ُ(
 . ٕٓسكرة ال ورة، مف ا وض ( ِ(
، كالمعصػؿ لمزم ػخرم، ّّ/ٕ، ك ػرح المعصػؿ ج ػف وعػوش ْٓ-ْْ/ّكتاب سػو كول ( ّ(

  .ِْٖص
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كمذؿ هذا ذكػر الػرازم عيػدما تكمػـ عمػ  المإػارع الميصػكب  عػد كاك 
لىمَّػا المعوض ، في ةكلل تعال : ( نَّػةى كى ميكٍا اٍلجى ًسٍبتيـٍ أىف تىػٍدقي ـٍ حى يىٍعمىػـً المٌػهي الَّػًذيفى أى

ػػاًبًريفى  ـى الصَّ يىٍعمىػػ ـٍ كى اوىػػديكٍا ًمػػنكي كةػػاؿ:  ٌف المعيػػ :  فك تػػرؾ المصػػا رة فػػي  (ُ((جى
 .(ِ(الديوا ، كدخكؿ الجيض في ا خرة، مما ج وجتمعاف

كمذؿ هذه المعوػض تصػٌ   رادتاػا  ػوف جممتػوف ،  مكػاف  ف تسػتوؿ كػؿ 
دوف لكجػػكب اتةادهمػػا ةويئػػذ  ػػزمف عامػػؿ ميامػػا  زماياػػا ، كج تصػػ   ػػوف معػػر 

 المصاةب.
مف المعػركؼ عيػد اليةػكووف  ٌف كػؿ جممػض لاػا مةػؿا مػف ا عػراب -ْ

ةتػ  التػي  (ّ(كالجممض الةالوض، كاةعػض مكةػع المعػرد ، ك ٌيػل وجػب  ف تيةػؿ  لوػل
وصعب ايةّلاا  ل  م تؽ مف لعظاا ، فإٌياا وجب  ف تيةؿ  لول مف معياها 

د كوػػده عمػػ  ر سػػل ، فوػػد اسػػتًدؿ عمػػ   ٌف هػػذه الجممػػض ةالوػػض ، ، يةػػك: جػػاّ زوػػ
، كهػػػذا  رجػػػػ  معوػػػار ات عػػػػل اليةكوػػػػكف (ْ(يياػػػا  توػػػػدور : جػػػاّ زوػػػػد رافعنػػػا وػػػػده

 لّستدجؿ عم  ةالوض الجممض ، ميذ ي اة اليةك.
فسو كول استدؿ عم   ف المإارع (ووػكؿ( فػي يةػك: ذره ووػكؿ ذاؾ، ، 

ّن  مرفػػكع عمػػ  الةػػاؿ ؛ ييػػل جػػاز كالم ػػرد ميػػع جعػػؿ  (ٓ(جعمػػل  توػػدور: ذره ةػػائ
، في يةك: مف واتيا كوساليا يعطػل ، لعػدـ جػكاز جعمػل  المإارع وساليا ، ةاجن

ّن   .(ٔ( تودور: مف واتيا كسائ

                                                 

 . ُِْ( سكرة  ؿ عمراف، مف ا وض ُ(
 . ُٗ/ٗتعسور الرازم ( ِ(
كةا ػػػوض الدسػػػكةي عمػػػ   ُْٖ، كرصػػػؼ الم ػػػايي، صُُْالمسػػػائؿ الم ػػػكمض، صػػػص( ّ(

 . ُْٖ/ِالمغيي 
 . ْْٖ -ّْٖ/ُ( ك ؼ الم كؿ ْ(
 .ٖٗ/ّ( كتاب سو كول ٓ(
 .ٔٔ-ٓٔ/ِ( الموتإب ٔ(
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ػػاًدعيكفى ك  ػػك جععػػر اليةػػاس وػػذكر  ٌف المإػػارع فػػي ةكلػػل تعػػال : ( ييقى
نيػػػكا وكػػػكف فػػػي مكإػػػع الةػػػاؿ  ذا كػػػاف  توػػػدور مخػػػادعوف  (ُ((المٌػػػهى كىالَّػػػًذيفى آمى

ـٍ قىػػٍد ، كةػػد جعمػػت  ػػ ل الجممػػض فػػي ةكلػػل تعػػال : ((ِ(ا ميػػكٍا ًبػػاٍلكيٍفًر كىويػػ قىػػد دَّقى كى
ػػكٍا ًبػػهً  رىجي جن ، اسػػتيادنا  لػػ  ككياػػا اكيةػػك : خػػرج  ذوا ػػل  ك  درعػػل ،  ةػػك  (ّ((قى

 توػدور: دخمػكا كػافروف  معي  الم توات المعردة التي ايةمت  لواا ،  ذ صارت 
ا  .(ْ(كخرجكا كافروف، كخرج مكتسونا ،  ك ج سنا ذوا ل كخرج دارعن

 كدلوؿ الجرجايي عم   ٌف الكاك في ةكؿ ال اعر :
 فمٌما خ وتي  ظافورهـ          يجكتي ك رهيياـ مالكنا             

مستيدنا  ل  لوست ةالوض ، ك ٌياا ةالوض في يةك: كيت كج  خ   الذئب ، كاف 
 ٌف ايكلػػػ  مػػػع المإػػػارع الػػػذم دخمػػػت عموػػػل ، لوسػػػت  معيػػػ  : يجػػػكت راهينػػػا 

 .(ٓ(مالكنا ، في ةوف كايت الذايوض معل ،  معي : غور خاش لمذئب
يىا لىٍيتىنىا نيرىد  كىءى نيكىذِّبى ًبآيىاًت كجعؿ المإارع الميعي في ةكلل تعال : (

بِّنىػػا ، كجعمػػت (ٕ(ةػػاجن اسػػتيادا  لػػ   ٌيػػل  معيػػ : وػػا لوتيػػا يػػرٌد غوػػر مكػػذ وف (ٔ((رى
ـٍ قىآًئميكفى الجممض اجسموض في ةكلل تعال : ( ا وىا بىٍأسينىا بىيىاتنا أىٍك وي  .(ٖ((فىجى

كجعمػت الػكاك فػي المذػاؿ الم ػاكر:  (ُ(ةالوض يياا  توػدور ( ك ةػائموف(
يٌف المذػػػػاؿ  توػػػػدور: ج تاكػػػػؿ  ج تاكػػػػؿ السػػػػمؾ كت ػػػػرب المػػػػ ف ، كاك الةػػػػاؿ ؛

                                                 

 . ٗسكرة ال ورة، مف ا وض ( ُ(
 . ُُٖالوطع كاجئتياؼ، ص( ِ(
 . ُٔسكرة المائدة، مف ا وض ( ّ(
كتعسػور الط رسػي، المجمػد الذػايي،  ّٓٔ/ُ، كالك ػاؼ ّٗ-ّٔ، صالةركؼ لمرمػايي( ْ(

 . َْ/ُ، كتعسور اليسعي ُِٕص
 . َِٖ-َِٓدجئؿ ا عجاز، ص( ٓ(
 . ِٕسكرة اييعاـ، مف ا وض ( ٔ(
 . ُٓ/ِالك اؼ ( ٕ(
 . ْسكرة ايعراؼ مف ا وض ( ٖ(
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قيٍمنىػا ككػذلؾ  عر ػت الجممػض اجسػموض فػي ةكلػل تعػال : ( (ِ(السمؾ  ػار نا المػ ف كى
ـٍ ًلبىٍعضو عىديك   كي ، يياا  معي : متعادوف (ّ((اٍوًبطيكٍا بىٍعضي  .(ْ(ةاجن

 كذكركا  ٌيل ةد كرد رفع (كتور( كيص ل في ال وت الم اكر:
 ي       ةٌب  ليك مف لي س ال يعكؼ كلي سي ع اّة كتورك عوي

 .(ٓ(ك ٌيل  الرفع ةاؿ ، ييل  تودور كل س ع اّة ةاٌرة عويي
كهكذا، فإٌف اليةكووف ةد كجدكا  ٌف خور كسػومض لّسػتدجؿ عمػ  ةالوػض 
الجممض، هك تةكوماا  ل  اسـ فاعػؿ م ػتؽ مياػا ، فػإذا صػٌ  معيػ  الةػاؿ فػي 

ّن  ّن عمػػ   ٌف الجهػػذا اجسػػـ، كػػاف دلػػو ف لػػـ وصػػ  كػػاف دلػػو  ٌومػػا ممػػض ةػػاؿ ، كاع
ف  جمػػػع اليةكوػػػكف عمػػػ  ةالوتاػػػا  دلوػػػؿ ، عمػػػ   ٌف الجممػػػض لوسػػػت ةالوػػػض ، كاع

نىٍحفي عيٍصبىةه كوكلل تعال : ( مىٍيىىا كةكلل تعال  : ( (ٔ((لىًئٍف أىكىمىهي الذٍِّئبي كى فىطىاؼى عى
ـٍ نىػػاًئميكفى  بِّػػؾى كىويػػ ػػف رَّ لوػػض هيػػا ، افإٌيػػل ج وصػػٌ  جعػػؿ الجممػػض الة (ٕ((طىػػاًئؼه مِّ

 توػػدور اسػػـ العاعػػؿ ، لعسػػاد المعيػػ   ػػل ،  ذ لػػوس مػػف الكػػّـ  ف ووػػاؿ : لػػئف 
 كمل الذئب متعص وف ،  ك  ف وواؿ : فطػاؼ عمواػا طػائؼ مػف ر ػؾ يػائموف ، 
فمما لـ وصٌ  جعؿ الجممض المرت طض  الكاك في مذؿ هػذوف ال ػاهدوف ،  صػوغض 

ٌيمػا هػي مععػكؿ معػل ، كالمػراد الةاؿ المعرد ة ، دٌؿ عم   ٌياػا لوسػت ةالوػض ، كاع
 اةتراف ةدكذي الجممتوف في كةت كاةد.

                                                                                                                

 .ْْ/ِ، كتعسور اليسعي ُِ/ْ، كتعسور الرازم ٕٖ/ِالك اؼ ( ُ(
 . ْْٓ/ُك ؼ الم كؿ ( ِ(
 . ّٔسكرة ال ورة، مف ا وض ( ّ(
 . َُّ/ِ، ك كإ  المسالؾ ّْ/ُتعسور اليسعي ( ْ(
 .ْٓٔ/ِ رح  كاهد المغيي ( ٓ(
 . ُْسكرة وكسؼ، مف ا وض ( ٔ(
 . ُٗسكرة الومـ، ا وض ( ٕ(
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كةػػػػد جعػػػػؿ الزمخ ػػػػرم، الجممػػػػض اجسػػػػموض فػػػػي ا وػػػػض ايكلػػػػ   توػػػػدور 
ككذلؾ جعماػا   ػك السػعكد، كلكػف  صػوغض "كالةػاؿ  يكػا  (ُ("كةالاـ  ٌياـ عص ض"

 .(ِ(عص ض كذورة"
وتإػػػػمف  م ةػػػػٌؿ كػػػػاف ؛ يٌف الجممػػػػض  ووػػػػت تعػػػػايي كهػػػػذا التاكوػػػػؿ ج 

الم كمض يعساا كهي عدـ عكدها  ل  صاةب ،  ذ التاكوؿ هذا يعسػل ، وةتػاج 
  ل  تاكوؿ كةٌؿ.

وإػػاؼ  لػػ  ذلػػؾ ،  ٌف الجممػػض  عػػده  ووػػت مرت طػػض  ػػالكاك ، كيةػػف لػػـ 
يوػػػؿ  عسػػػاد المعيػػػ   كجكدهػػػا ،  ذ سػػػت و  الجممػػػض تعوػػػد المعوػػػض ،كةػػػد  ويػػػت  ٌف 

هػػك الطروػػػؽ العػػاـ الػػػذم   إعػػادة ذكػػػر الػػكاكسػػور ا وػػات المرت طػػػض  ػػالكاك ، تع
سمكل المعسركف، كهذا ممػا سػاعدهـ كذوػرنا عمػ  تجػاكز مذػؿ هػذا ا  ػكاؿ فػي 

  عض ايمذمض.
كةػػػػد كػػػػاف هػػػػذا  ةػػػػد  سػػػػمك وف عػػػػاموف ات عامػػػػا اليةكوػػػػكف كالمعسػػػػركف 

، كةػػػػد كػػػػاف  لتغطوػػػػض مػػػػا وّةػػػػكف مػػػػف   ػػػػكاجت فػػػػي الجمػػػػؿ المرت طػػػػض  ػػػػالكاك
ايسمكب ايكؿ ، هك استخداـ لعظض الةاؿ في التودور ، كةػد عو ػت عموػل فػي 

 مكإعل. 
فجعػػؿ الةػػاؿ  توػػدور : كالةػػاؿ  ٌياػػا كػػذا.... ج وجػػكز ال تػػض  ف ووصػػد 

يياا  ػل ، ةػد ةكلػت مػف جممػض  ؛ميل ةّ   كالاا ،  ف كاف ةصد ميل ذلؾ 
 ػػالكاك ، كككياػػا جممػػض كككياػػا   لػػ  جممػػض ، كمػػف مرت طػػض  ػػالكاك  لػػ  مرت طػػض

مرت طض  الكاك ، هػي الم ػكمض عوياػا التػي وػراد تسػكوتاا  ، فالكاجػب  ف توػدر، 
 ما هك متعؽ عمػ  ةالوتػل ، كهػك الةػاؿ المعػردة ،  م: هػذا ووإػي  ػاف توػدر 
 ما وستكجب   عادهػا عػف الجممػض ،كعػف الػر ط  ػالكاك لوت ػوف فػي إػّك ذلػؾ ، 

                                                 

 . ْْٗ/ِالك اؼ ( ُ(
 . ٕٓ/ّتعسور   ي السعكد ( ِ(
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،  ك ج ، كهػذه هػي الطروػؽ المذمػ  ، كمػا مػر، التػي  فوما  ذا كايت ةاج ةوػا
 ات عاا اليةكوكف.

كلاذا يجػدهـ ، عمػ  الػرغـ مػف التاكوػؿ الػذم ةػدمكه ، لػـ ووتيعػكا  ػل ، 
كةد اعترفكا  خركج الجممض اجسموض ، في مذؿ ا وتوف المذككرتوف عػف تعروػؼ 

ض المجػردة الةاؿ ، كةػد كػاف هػذا اجعتػراؼ مكجاػا ةسػب ،  لػ  الجمػؿ الةالوػ
مف الإمور العائد  ل  صػاة اا ، كالةوووػض  ٌف هػذه الوإػوض ، ج تخػٌص هػذه 
الةالػػػض ،  ػػػؿ ت ػػػمؿ كػػػؿ جممػػػض مرت طػػػض  ػػػالكاك ؛ يٌياػػػا مػػػا ارت طػػػت  اػػػا ،  ٌج 

ـٍ أىٍيقىاظنػػا لتكػػكف مععػػكجن معػػل ، كمػػف  دلتػػي عمػػ  ذلػػؾ، ةكلػػل تعػػال : ( تىٍحسىػػبيىي كى
ـٍ ريقيػػكده  ػػرَّ  ( كةكلػػل تعػػال : (ُ((كىويػػ ػػر  مى اًمػػدىةن كىًوػػيى تىمي تىػػرىل اٍلًجبىػػاؿى تىٍحسىػػبيىىا جى كى
ابً  ـٍ شىتَّى. كةكلل تعال : ((ِ( (السَّحى قيميكبيىي ًميعنا كى ـٍ جى  . (ّ((تىٍحسىبيىي

فالجممض الةالوض ، في هذه ال كاهد الور يوض ، لاا صاةب ، كهي تعكد 
 لول  إموروف ، فإّن عف إمور كاةػد مػع  مكػاف ايةّلاػا  لػ  اسػـ م ػتؽ 
مف لعظاا كمعياها ،  ٌج  ٌف ايةّلاا  لول وةكؿ ا وض  ل  معيػ  فاسػد ، كهػذا 

ل كعػػادة غوػػره مػػف مػػا اعتػػرؼ  ػػل العك ػػرم فومػػا وخػػٌص ال ػػاهد الذػػايي ،  ٌج  ٌيػػ
اليةػػكووف ، تممٌػػص مػػف هػػذا اجعتػػراؼ ،  وكلػػل : ج  جػػد فوػػل معيػػ  ، فػػذهب 
 لػػػػ  كجػػػػكب جعػػػػؿ الجممػػػػض (كهػػػػي تمػػػػر مػػػػر السػػػػةاب( ةالوػػػػض مػػػػف الإػػػػمور 
الميصكب في (تةس اا( ج "مػف الإػمور فػي جامػدة ،  ذ ج وسػتووـ  ف تكػكف 

ا جعمػػت ةػػاجن مػػف . كلكػػف هػػؿ وسػػتووـ المعيػػ   ذ(ْ(جامػػدة مػػارة مػػٌر السػػةاب"
ػػػا ، كمػػػا هػػػك؟ فعػػػدـ  الاػػػاّ فػػػي (تةسػػػ اا(؟  لػػػوس  الةػػػاؿ و وػػػ  التيػػػاةض ةائمن
استوامض المعي  ةاصؿ ، سكاّ  كايت  تودور: كترل الج اؿ تةسػ اا مػارة مػر 

                                                 

 . ُٖسكرة الكاؼ، مف ا وض ( ُ(
 . ٖٖسكرة اليمؿ، مف ا وض ( ِ(
 . ُْسكرة الة ر، مف ا وض ( ّ(
 . ٓٗ/ِكتةت اسـ  مّّ ما مف  ل الرةمف  َُُٓ/ِالت واف في  عراب الور ف ( ْ(
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السةاب جامدة ،  ـ  تودور: كترل الج اؿ تةس اا جامػدة مػارة مػر السػةاب ، 
د المعيػ   الةػاؿ ،  لػذا لػـ  جػد فاذا كذاؾ لـ وتغور  يّ ممػا وةمػؿ مػف فسػا

غوره في  غمب الظٌف مف كمٌػؼ يعسػل ك كجػب جعػؿ الجممػض ةػاٌج مػف الإػمور 
 .(ُ(الميصكب في (تةس اا( ج مف جامدة ،  ؿ جكز  ف تككف مف كمواما

كخّصض المسالض ايخورة في هذا المكإع ، هػي:  ٌف ايةػّؿ الجممػض 
ع اليةكوػكف عمػ  ةالوتػل ، ج وةكلاػا الةالوض في ا وات المذككرة  لػ  مػا  جمػ

ػػا ؛ يٌياػػا تكػػكف  ػػل   لػػ  معيػػ  غوػػر موصػػكد ةسػػب ،  ػػؿ  لػػ  التيػػاةض  وإن
 توػػػدور : كتةسػػػ اـ  وواظنػػػا راةػػػدوف ، ك توػػػدور : كتػػػرل الج ػػػاؿ تةسػػػ اا جامػػػدة 
مػػػػارة مػػػػر السػػػػةاب ، ك توػػػػدور: كتةسػػػػ اـ جموعػػػػا  ػػػػت ،   معيػػػػ : كتةسػػػػ اـ 

ه الم ػوات المعػردة التػي ايةمػت  لواػا الجمػؿ متكةدوف متعرةوف، كلما كايت هذ
، هي  ةكاؿ ج و ؾ في ذلؾ ، كلٌما كايت  اذا المعي  ج تّئػـ،  ػؿ تيػاةض 
ّن دامغا ، عم   ٌف تمؾ الجمؿ المرت طض  ايخ ار التي ة ماا ، فود كاف هذا دلو
 ػػالكاك، لػػـ تكػػف فػػي الةوووػػض  ةػػكاجن ؛ يٌياػػا لػػك كايػػت كػػذلؾ ، لجػػاز كإػػعاا 

ٌيمػػػا هػػػي معػػػ ردة  جيػػػب تمػػػؾ ايخ ػػػار ككافوتاػػػا ، ج عاكسػػػتاا فػػػي المعيػػػ  ، كاع
 جموعا مععكجت معل.

كالمعركؼ  ٌف اليةكووف مجمعكف عم   ٌف كاك المعوض ، هي مػا كايػت 
ـٍ ريقيػػكده  معيػ   ، مػػع ،  كتوػدورها فجعػػؿ ةكلػػل تعػال : ( ـٍ أىٍيقىاظنػػا كىويػػ تىٍحسىػػبيىي ( كى

 ياػػػـ رةػػػكد ، معوػػػد كمطػػػا ؽ لممعيػػػ  كالمػػػراد. ،  توػػػدور: كتةسػػػ اـ  وواظنػػػا مػػػع 
اًمدىةن كىًويى تىميػر  ككذلؾ ال اف عيد جعؿ ةكلل تعال : ( تىرىل اٍلًجبىاؿى تىٍحسىبيىىا جى كى

ابً  (  تودور: كترل الج اؿ تسة اا جامػدة مػع  ٌياػا تمػٌر مػٌر السػةاب مىرَّ السَّحى
قي ، كعيد جعؿ فكلػل تعػال : ( ًميعنػا كى ـٍ جى ـٍ شىػتَّىتىٍحسىػبيىي (  توػدور: تةسػ اـ ميػكبيىي

جموعا مع  ٌف ةمك اـ  ت  ، كهي جموعنا  معي : كتةس اـ  وواظنا عمػ  الػرغـ 

                                                 

 . ُْْ/ْتعسور   ي السعكد ( ُ(
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مف  ياـ يائمكف ، كترل الج ػاؿ يةسػ اا جامػدة عمػ  الػرغـ مػف  ٌياػا تمػر مػر 
السػػةاب ،  كتةسػػ اـ جموعػػا عمػػ  الػػرغـ مػػف  ف ةمػػك اـ  ػػت  ؛ يٌف (عمػػ (  

 اةد.ك(مع(  هيا غرإاما ك 
 القاتمػػػػػػػػػة كنتائػػػج البحػػػػػػػث 

اليتوجػػض العاٌمػػػض التػػػي تكصػػػمتي  لواػػػا فػػػي هػػػذا الكتػػػاب ، هػػػي  ٌف الػػػكاك 
التػػػي سػػػماها اليةكوػػػكف ، كاك الةػػػاؿ، ر وػػػت  ٌياػػػا كاك المعوػػػض ، كر وػػػت  ٌيػػػل ج 
ومكػػف  ف وتخػػذ مػػف  ػػوكعاا عيػػد اليةػػكووف ،  ٌياػػا كاك الةػػاؿ ةوًػػا ؛ يٌف هػػذا 
ػا  معيػ   ال وكع ، ةد جاّ عف طروػؽ التوموػد ، فاػك فػي الةوووػض ج وعػد  جماعن
ا جمػػاع ، فػػالوكؿ  ػػكاك الةػػاؿ ، ر ل يةػػكم كاةػػد فػػي ايصػػؿ ، ذػػـ  خػػذ مػػف 
  عده هذا الوكؿ خمعنا عف سمؼ دكف تمةوص ، ذوض مف الّةووف  السا ووف.
كرهػا كتكصمت فػي هػذا ال ةػث  لػ  يتػائج مياػا مػا مػرت تعاصػوماا فاذ

 مكجزة، ك كإ  ما لـ   ر  لول  جمماا في خمس ةإاوا :
 القضية األكلى : عدـ اءحتياج إلى كاك الحاؿ :

جكتساب الجممض الةالوػض معيػ  الةػاؿ مػف ذاتاػا ،  ػاياا فػي ذلػؾ -ُ
 ػػاف الجممػػض الخ روػػض كالكصػػعوض فػػّ ةاجػػض  لػػ  الوػػكؿ  ػػكاك الةػػاؿ فػػي مجػػاؿ 

 المعي :
الةالوػض  صػاة اا ارت اطنػا ذاتًوػا كمعيكًوػا  ػاياا فػي جرت اط الجممض -ِ

ا،  اف الجممض الخ روض كالكصعوض ، فّ ةاجػض  لػ  الوػكؿ  ػكاك الةػاؿ  ذلؾ  وإن
 في مجاؿ الر ط.

ػا ج -ّ لـ ودخؿ اليةكوكف الكاك فػي يطػاؽ تعروػؼ الةػاؿ ، فاػي  وإن
 وةتاج  لواا في مجاؿ التعروؼ.

لوػض  لػ  الػػكاك ، فاػي  ذف ج وةتػػاج ج تةتػاج يظوػرات الجممػػض الةا-ْ
  ل  الوكؿ  اا في مجاؿ الوواس.
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 : القضية الثانية : نفي معنى الحاؿ عف كاك الحاؿ
لـ وستخدـ اليةكوكف ايكلكف مصطم  كاك الةاؿ ، فمك كايت تدؿ -ُ

عمػػ  معيػػػ  الةػػػاؿ ، ي ػػاركا  لػػػ  ذلػػػؾ ، كلمػػا سػػػمكها كاك اج تػػػداّ ، كالعػػػرؽ 
 .ك ور  وف المعيووف

الجممض الةالوض تةتاج  ل  إمور عائػد  لػ  صػاة اا ، كج تةتػاج -ِ
 ل  الػكاك، فكجػكد جمػؿ ةالوػض مرت طػض  ػالكاك مػف جاػض ، كج صػاةب لاػا مػف 
جاض  خػرل ، وعػد دلومػوف عمػ   ٌف هػذه الػكاك كمػا  عػدها لوسػت ةالوػض ، كوكػاد 

الةالوػػػض"  عػػػض اليةػػػكووف وصػػػرح  اػػػذه الةوووػػػض ، فالعرغػػػايي وؤكػػػد  ٌف الجممػػػض 
تةتاج  ل  إمور وعكد مياا  ل  ذل الةاؿ ، كةد وجكز  ف وستغي  عف هػذا 
الإػػمور  ػػالكاك... يةػػك  ة ػػؿ  كػػر كزوػػد ةاإػػر ، كيةػػك: جئتػػؾ كةػػد طمعػػػت 
ال مس .... كج مةؿ لكاةدة مف هػاتوف الجممتػوف لتراخوامػا عػف ذم الةػاؿ ، 

 .(ُ(ككةكع الكاك فاصمض  ويل ك وياا"
العرغػايي  لػ   ف ووػكؿ عػف الجممتػوف الةػالتوف المػذككرتوف فالذم دفع 

 ٌيل ج مةؿ لاما ، هك فصماما عف صاة واما  الكاك ، كعػدـ عكدهمػا  لوػل ، 
كلكج ايووػاده لميةػكووف ، ليعػ  الةػاؿ عيامػا ، كعػف  مذالامػا ؛ يٌياػا لػك كايػت 

 ةاجن ةًوا ، لعادت  ل  صاة اا ، كلما ارت طت  الكاك.
 ٌف  لغػػػاّ كاك الةػػػاؿ فػػػي هػػػذا الكتػػػاب ، لػػػـ وػػػؤد  لػػػ   لغػػػاّ  ت ػػػوف.-ّ

الةاؿ معردة كايت  ـ جممض ، كفعموض كايت  ـ اسموض ، فمػك كػاف لػكاك الةػاؿ ، 
عّةض  اذا المعي ، يدل  لغاؤها  ل   لغائل ، كما ةصؿ هذا في كاك المعوػض 

يػػػ  ، ةوػػػث  دل  لغاؤهػػػا عيػػػد  عػػػض اليةػػػكووف  لػػػ   لغػػػاّ المععػػػكؿ معػػػل كمع
 المعوض.

 

                                                 

 . ِّٗالمستكفي في اليةك، ص( ُ(
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 كاك الحاؿ وي كاك المعية: القضية الثالثة :
تػػػػػاكوّت اليةػػػػػكووف التػػػػػي سػػػػػخرت لةػػػػػٌؿ م ػػػػػكمض الجمػػػػػؿ الةالوػػػػػض -ُ

المرت طػػض  ػػػالكاك ، كج صػػػاةب لاػػػا ، كايػػػت دالػػض عمػػػ  معوػػػض الػػػكاك ، ج عمػػػ  
 ةالوتاا.

ف  عر ت كاكنا ةالوض ، تعود -ِ وتعؽ اليةكوكف عم   ٌف كاك الةاؿ ، كاع
 ف كاججتماع ، كهما مف معي  المعوض.اجةترا

ممػػػا وػػػدؿ عمػػػ   ف مػػػا سػػػمي كاك الةػػػاؿ ، هػػػي كاك معوػػػض ، كجػػػكد -ّ
 وات ةر يوض ك مذمض مف المرت طػض  اػذه الػكاك ، وسػتووـ تعسػورها عيػد جعػؿ الػكاك 

  معي  المعوض ، كج وستووـ عيد جعماا  معي  الةاؿ.
ػػػػػا عمػػػػػ   ٌف كاك الةػػػػػاؿ هػػػػػي كاك ال-ْ معوػػػػػض تعسػػػػػور كممػػػػػا وػػػػػدؿ  وإن

المعسػػػروف ك ػػػراح ال ػػػعر لػػػػ(كاك( الةػػػاؿ فػػػي  مذمػػػض كذوػػػرة ،   معيػػػ  المعوػػػض ، 
كجعماا  تودور ، مع ، ج  معي  الةاؿ ، عم  الرغـ مف استياد تعسوراتاـ  ل  

 ا عراب كةرصاـ عم  عدـ مخالعتل.
وعتػػػرؼ اليةكوػػػكف  ػػػاٌف كاك الةػػػاؿ ، هػػػي فػػػي الةوووػػػض كاك المعوػػػض -ٓ

ّن عمػػ  صػػةض مػػا ك معيػػ  ، مػػع ،  كتوػػدورها ، كهػػذا اجعتػػراؼ كةػػده وكعػػي دلػػو
 ذه يا  لول في هذا الكتاب ،  ذ دلوؿ اجعتراؼ ياهوؾ مف دلوؿ.

 مآقذ القكؿ بكاك الحاؿ: القضية الرابعة :
 الوكؿ  كاك الةاؿ  ٌدل  ل  ما واتي:

 تماود الطروؽ  ل   لغاّ كاك المعوض كالمععكؿ معل.-ُ
 لػػ   ف وجعمػػكا هػػذه الػػكاك عائػػدة  لػػ  صػػاةب اإػػطرار اليةػػكووف -ِ

الةػػاؿ عيػػد عػػدـ كجػػكد الإػػمور فسػػاككها  ػػل فػػي هػػذا المجػػاؿ فميةكهػػا سػػمض 
 اجسـ مع  ٌياا ةرؼ.
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الوػػكؿ  جػػكاز كجػػكد را طػػوف فػػي الجممػػض الةالوػػض  ك  كجػػكب ذلػػؾ ، -ّ
 م: اجتمػػػاع  داتػػػوف لغػػػػرض كاةػػػد ، كهػػػػذا ع ػػػث تيزهػػػت عيػػػػل المغػػػض العر وػػػػض 

 ووف. إجماع اليةك 
 كجب عم  اليةكووف  لغاّ المععكؿ معل الجممػض الوكؿ  كاك الةاؿ -ْ

، كةػػد  ٌدل هػػذا  لػػ   ف تعػػرب الجممػػض ةالوػػض مػػع دجلتاػػا عمػػ  المعوػػض  كإػػكح 
 في كذور مف ايمذمض مما جعؿ الصمض ميوطعض  وف المعي  كا عراب.

ك الوكؿ  كاك الةاؿ جعػؿ المعسػروف وعسػركف الجممػض المرت طػض  ػالكا-ٓ
في  وات مف الوػر ف الكػروـ عمػ   ياػا تعوػد الةػاؿ ، كهػي فػي الةوووػض ارت طػت 
 الكاك لتعود المعوض ، مما  فإ  هذا  ل  ظاكر فساد المعي   الةاؿ كاستةالض 

 مراده.
الوكؿ  كاك الةاؿ ةاد اليةكووف  ل   ف وعسركا الر ط  ػالكاك كعدمػل -ٔ

لمآخذ التي كػاف مػف  وياػا الةكػـ عمػ  تعسورنا لعظًوا ، ج وخمك مف التكٌمؼ ، كا
 وػػات ةر يوػػض  اٌياػػا جػػاّت عمػػ  غوػػر ايصػػؿ  ك ايةسػػف ، كهػػذا مػػاج وي غػػي 
السػػػككت عموػػػل ؛ ييػػػل ومػػػس كتػػػاب ا ، فعيػػػد  عػػػراب كاك الةػػػاؿ كاك المعوػػػض 
يتجيب السوكط في هذا الماخذ الك ور ، كوةؿ مةؿ التعسػور المعظػي كمسػاكئل 

 يل.التعسور المعيكم كمةاس
مػف مآخػػذ الوػكؿ  ػػكاك الةػاؿ تيػػاةض  ةػكاؿ اليةػػكووف   ػاياا كفومػػا -ٕ

 واتي  مذمض مف ذلؾ:
تكاد ج تكجد ةالض مف ةاجت الر ط  كاك الةػاؿ  ٌج اختمعػت  ةكػاـ -ا

اليةكووف كعمماـ فواا ، كاف   رزها ايوساماـ في المإارع الميعي  ػ(ج( ك(ما( 
ض  ػػ ال  اسػػـ العاعػػؿ ، كفئػػض  جػػازت عمػػ  ةسػػموف فئػػض ميعػػت ر طػػل  ػػالكاك  عمػػ

 ذلؾ  عمض  عده عف ال  ل  اسـ العاعؿ ، فتياةض الةكماف كتياةإت العمتاف.
ذهب اليةكوكف  ل   ٌف ايصؿ في الجممض الةالوض اجسموض ر طاا -ب

ا  ٌف ايصؿ في   الكاك،  ٌج  ٌف اليةكووف يوإكا هذا المذهب عيدما ذكركا  وإن
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ا ةوف ذه كا  ل  الةاؿ معردة كايت  ـ  جممض عدـ ر طاا  الكاك ، كيوإكه  وإن
 ٌف الػػكاك تإػػاؼ  لػػ  الإػػمور لتوكوػػض الػػر ط ، كهػػذا وعيػػي  ٌياػػـ جعمػػكا ايصػػؿ 
فػػي الػػر ط هػػك الإػػمور، كالػػكاك فإػػؿ زوػػادة فوػػل ، كمػػا  ٌف  جمػػاعاـ عمػػ   ٌف 
ايصؿ في الجممض اجسموض  ف ترت ط  الكاك، ويوإػل  جمػاعاـ عمػ  ميػع ر ػط 

جممػػػػض اجسػػػػموض الةالوػػػػض المؤكػػػػدة لمإػػػػمكف الجممػػػػض، كالمعطكفػػػػض عمػػػػ  ةػػػػاؿ ال
  الكاك.

عمػػػػؿ الجرجػػػػايي كجػػػػكب ر ػػػػط الجممػػػػض اجسػػػػموض الةالوػػػػض المصػػػػدرة -ج
كعمػؿ الوزكويػي الػر ط هػذا  (ُ( إمور ميعصؿ  الكاك لتةووػؽ معيػ  اجسػتئياؼ

 .(ِ(لميع ةصكؿ اجستئياؼ
(ما(  كذػر ارت اطنػا  ػالكاك وذكر ا ف الةاجػب  ٌف المإػارع الميعػي  ػػ-د

مف الميعي  ػ(ج( ، فوذكر( ٌف الػكاك مػع (مػا(  كذػر ميػل مػع (ج( كسػٌر ذلػؾ  ف 
 (.ّ((ج( مع المإارع كالمإارع مجردنا فاجرم مجراه(

ػػا  ذ وػػذكر (كلكػػف مصػػاة ض    ٌمػػا الرإػػي فا ٌيػػل ووػػكؿ  إػػد ذلػػؾ تمامن
رع المجرد مياا( كةػد المإارع المصدر  ػ(ج( لمكاك  كذر مف مصاة تل المإا

ذكر ة ؿ ذلؾ: (فإذا ايتع  المإارع  معظ (ما( لـ تدخمل الكاك ؛ يٌف المإارع 
المجػػرد وصػػم  لمةػػاؿ فكوػػؼ ج ]وعيػػي فكوػػؼ ج وصػػم   ذا كػػاف  عػػد (مػػا([  ذا 
ايإػـ معػػل مػػا وػػدؿ  ظػػاهرة عمػػ  الةػػاؿ كهػػك (مػػا( فعمػػ  هػػذا وي غػػي  ف ومزمػػل 

 .(ْ(الإمور(

                                                 

 . ُِٓدجئؿ ا عجاز، ص( ُ(
 . ََُا وإاح، ص( ِ(
كتةووػػؽ  ُُّ/ْايمػػالي اليةكوػػض، امػػالي الوػػراف الكػػروـ تةووػػؽ هػػادم ةسػػف ةمػػكدم ( ّ(

 . ِْٕعدياف صال  مصطع  ، ص
 . ْٓ/ِ رح الرإي ( ْ(



261 

 

اليةػػػػػكووف الم ػػػػػاكروف كتعمومامػػػػػا لاػػػػػذوف الةكمػػػػػوف فتجػػػػػد  ف ةكمػػػػػي 
 متياةإاف.
يىٍةػػػفي -ق ووػػػكؿ الصػػػ اف فػػػي  عػػػراب ةكلػػػل تعػػػال : (لىػػػًئٍف  ىكىمىػػػلي الػػػذلٍئبي كى
(: (ةكلػػل (كيةػػف عصػ ض( ةػػاؿ مػػف الػذئب ،  ك مػػف إػػمور وكسػػؼ ُعيٍصػ ىضه((

مرت طػػض  ػػػالكاك ؛ يف الإػػمور فواػػػا  عيػػي (يةػػػف( ج وصػػم  لصػػػاةب الةػػػاؿ 
 . (ِ(ذئب  ك إمور وكسؼ(كهك ال

فالص اف جعؿ جممض (كيةػف عصػ ض( ةػاجن مػف الػذئب  ك مػف إػمور 
وكسؼ ، ذـ عاد ك ةر  عدـ صػّح هػذه الةالوػض عيػدما  ةػٌر  عػدـ صػّح عػكد 

ا. ا صروةن  الإمور  ل  صاةب الةاؿ ، فارل  ف في هذا الكّـ تياةإن
اليةػكووف المتعموػض  ٌف الةالوض كالر ط  الكاك  مػراف متياةإػاف ، ك ةػكاؿ 

 كاك الةاؿ تارة تصدر  كةي مف ايمر ايكؿ كتارة  كةي مف ايمر الذػايي ،  
ا  ل  تياةض التاكوّت كالعمؿ ، فاذا التياةض في الةوووػض  مما وؤدم هذا ةتمن
 مػػر ط وعػػي، كج معػػٌر ميػػل ؛ يٌيػػل صػػادر ممػػا هػػك كػػامف فػػي مكإػػكع الجممػػض 

 هذه الع ارة وياةض عجزها.الةالوض المرت طض  الكاك، فصدر 
ت ػػػػػوف  ٌف فروونػػػػػا مػػػػػف اليةػػػػػكووف ةػػػػػالكا  جػػػػػكاز فصػػػػػؿ الصػػػػػعض عػػػػػف -ٖ

المكصكؼ  الكاك ، كهذا المذهب الذم رفإػل جماػكر اليةػكووف ك ويػكا مآخػذه 
صػػار مػػؤهّن يف وتطػػكر كو مػػ، درجػػض الوػػكؿ  ػػكاك الةػػاؿ ، فػػإذا كػػاف  صػػةاب 

صػػعوض ، فوػػد ةكمػػكا   ػػذكذ هػػذا المػػذهب  جػػازكا دخػػكؿ الػػكاك عمػػ  الجممػػض الك 
مجوئاػػػػػا ، ةتػػػػػ  سػػػػػمكها الػػػػػكاك الزائػػػػػدة ،  ك كاك المصػػػػػكؽ ،  ٌج  ف الدراسػػػػػات 
ّن ،  ةػٌر  اػا  الةدوذض مالت  ل  اجعتراؼ  اذه الكاك، فايستاذ ع اس ةسف مذ
ك ذ تاا عم   ٌياا مف الوإاوا اليةكوض المعترؼ  اا، دكف  ف وعطي   ارة  لػ  

                                                 

 . ُْمف ا وض  ،سكرة وكسؼ( ُ(
 . َُٗ/ِةا وض الص اف ( ِ(
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اذة كالمرفكإػػض عيػػػد جماػػكر اليةػػػكووف سػػكل  ٌيػػػل رجػػػ   ٌياػػا مػػػف المسػػائؿ ال ػػػ
 . (ُ(زوادة الكاك

كفػػػػي رسػػػػالض جامعوػػػػض وجعػػػػؿ صػػػػاة اا تصػػػػدر الجممػػػػض  ػػػػالكاك  ةػػػػدل 
 (.ِ(المموزات المامض لمجممض الكصعوض

كفي رسػالض  خػرل  عػد  ف ووػٌر صػاة اا  اػذه الػكاك ، وػذهب  لػ   ٌياػا 
 .(ّ("لوست  جي وض  وف المكصكؼ كصعتل"

اا تتجاكز ةد الزوادة ، كغرض المصكؽ كهذا تماود لتسموتاا فود جعم
 كاك الصعض ةواسنا عم  كاك الةاؿ.

كالوػػػكؿ  ػػػكاك الةػػػاؿ ، كمػػػا ت ػػػوف ، هػػػك الػػػذم  دل  لػػػ  الوػػػكؿ  ػػػالكاك 
الداخمػػػض عمػػػ  الجممػػػض الكصػػػعوض ؛ فمػػػػك  عر يػػػا كاك الةػػػاؿ كاك المعوػػػض لوطعيػػػػا 

ذهب ال ػػاذ ، كتطػػكر مآخػػذه الطروػػؽ  مػػاـ هػػذا العروػػؽ ، مػػف تطػػكور هػػذا المػػ
ػػػا  التػػػي سػػػتككف ، كماخػػػذ الوػػػكؿ  ػػػكاك الةػػػاؿ ك  ػػػد ك يكػػػ  ، ةوػػػث تظاػػػر  وإن
م ػػكمض الػػػر ط  ػػػالكاك ككجػػػكد جمػػػؿ كصػػػعوض كذوػػػرة ، ج مكصػػػكؼ لاػػػا ، يةػػػك: 

  ة ؿ زائر كعمرك وتكمـ ،  ك دخؿ طالب ةاعض الدرس كالمدرس و رح.
وكذػػػركا مػػػف توسػػػوـ لمػػػا جػػػٌر الوػػػكؿ  ػػػكاك الةػػػاؿ اليةػػػكووف  لػػػ   ف -ٗ

الجممض الةالوض ،  دت كذرة هذه التوسومات مف جاض ، كاخػتّفاـ فػي  ةكاماػا 
ّن  ٌف   ػػا  مػػف جاػػض  خػػرل ،  لػػ   ر ػػاؾ الدارسػػوف فػػي دراسػػتاا ، مػػف ذلػػؾ،  مػػذ

يسػػػ ا  لػػػ  ايخعػػػش  ٌيػػػل "زعػػػـ ...  ٌف خ ػػػر  (ٓ(كالسػػػوكطي (ْ(ةوػػػاف اجيدلسػػػي

                                                 

 . ّٖٔ/ّاليةك الكافي ( ُ(
 . ْٗٗ/ِالتاكوؿ اليةكم ( ِ(
 . ّٓالجممض الكصعوض في اليةك العر ي، ص( ّ(
 . ُُِمياج السالؾ، ص( ْ(
 . ِْٔ/ِهمع الاكامع  تودوـ اليعسايي ( ٓ(
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متوػػدمنا ج وجػػكز دخػػكؿ الػػكاك عموػػل ، فػػّ وجػػكز الم تػػد   ذا كػػاف اسػػمنا م ػػتًوا 
 عيده  ف وواؿ: مررت  زود كةسف كجال".

في ةوف يسب الاكارم  ل  ايخعش  ٌيل "زعػـ ...  ف خ ػر الم تػد   ذا 
كاف مودمنا في الجممض الةالوض لـ وجز الكاك"
كذكر  ٌيل رد عموػل ةكلػل لذ ػكت  (ُ(

الوايصػػػاف ، (ككػػػؿ  مر ػػػاة السػػػماع كوػػػكؿ امػػػرئ الوػػػوس: كةػػػد اغتػػػدم كمعػػػي 
 .(ِ((موتعر

كهيا ج  ٌد  ف يتسػاّؿ مػا يػكع خ ػر الجممػض التػي ميػع ايخعػش ر طاػا 
 ػػالكاك؟  ةصػػد  ػػل  ػػ ل الجممػػض  ـ اجسػػـ الم ػػتؽ؟ يٌف ةكمػػي هػػاتوف الةػػالتوف 
مختمعػػاف ، فوػػد تكمػػـ اليةكوػػكف عمػػ  الةالػػض ايكلػػ  ،  ٌج  ٌياػػـ لػػـ وتطرةػػكا  لػػ  

ػػا الةالػض الذايوػػض ،  كلعػػؿ سػػ ب ذلػػؾ ،  ٌياػػـ عػػدكها كالةػػاؿ المعػػردة ، كهػػذا  وإن
يكع مف  يكاع الجممض  مف مآخذ الوكؿ  كاك الةاؿ كهك  ٌف اليةكووف  دخمكا كؿ

تةػػت ةكػػـ الػػر ط  ػػالكاك، ةتػػ  تمػػؾ التػػي ج عّةػػض لاػػا  اػػذا الػػر ط، ممػػا  دل 
  ل   ف وختمعكا في تةدودها كفي ةكماا كتعموماا.

ّن كظاػػر مذػػؿ هػػا ا  ر ػػاؾ عيػػد المةػػدذوف ، فايسػػتاذ ع ػػاس ةسػػف مػػذ
وجعؿ الجممض المرت طض  الكاك الراجعض  ل  يكرة مةإض ةالوض ،  عد  ف وجعػؿ 
ا لذلؾ ، مست ادنا  المذاؿ: استو مت صدوونا كهك راجع مف سعره  (ّ(الكاك مسكغن

مت عنػػا فػػي ذلػػؾ جماػػكر اليةػػكووف ،  ٌج  ٌيػػل فػػي مكإػػع  خػػر مػػف كتا ػػل وعػػوف 
راب الجممػػض  عػػد الػػكاك صػػعض لكةكعاػػا  عػػد يكػػرة مةإػػض ، كلػػـ وجعػػؿ كجػػكد  عػػ

                                                 

 .ٗٗ(   رح العوض  ف مالؾ لماكارم، مخطكط كرةض ُ(
المر ػػاةي:  ػػيّ و ػػ ل الج ػػؿ  ك يةػػكه، موتعػػر: مت ػػع ايذػػر، ويظػػر: دوػػكاف امػػرئ الوػػوس، ( ِ(

 . َُٔص
 . ُّٔ/ِاليةك الكافي ( ّ(



264 

 

الكاك مسكغنا  عرا اػا ةالوػض مست ػادنا  وكلػل تعػال : (كمػا  همكيػا مػف ةروػض  ج 
)  . (ِ(مت عنا في ذلؾ الطائعض التي  ذت عف الجماكر (ُ(كلاا كتاب معمـك

جممػػػػػض لوػػػػػد فصػػػػػميا فػػػػػي هػػػػػذا الكتػػػػػاب  ٌف اليةػػػػػكووف  كج ػػػػػكا  عػػػػػراب ال
المرت طض  الكاك  عد اليكرة المةإض ةاجن ، كجعمكا الكاك مسكغنا لمجيّ الةاؿ 
مف اليكرة ، كةد است ادكا  ا وض المذككرة ، كذكركا  ٌف  عرا اا صعض ر م  اذ 

 يل ر م تعرد  ل الزمخ رم ، ك ٌيل لـ ووؿ  ل مف اليةكووف غوره.ةالكا :  ةت  
اس ةسػػف  ٌيػػل يوػػؿ هػػذا الػػر م ال ػػاذ فػػالكهـ الػػذم كةػػع فوػػل ايسػػتاذ ع ػػ

كجعمل ر م جماكر اليةكووف ، فاك ووكؿ في مكإكع الجممض الكصػعوض : ((ج 
تػػرت ط الجممػػض الكاةعػػض يعتنػػا  ٌج  الإػػمور  ك  مػػا ووػػكـ موامػػل فػػي الػػر ط... كج 
تصم  الكاك التي تسػ ؽ الجممػض الكاةعػض يعتنػا  ف تكػكف لمػر ط ، فإٌياػا كاك زائػدة 

ذه الجممػػػض لتوػػػكم دجلتاػػػا عمػػػ  اليعػػػت كتزوػػػد التصػػػاةاا  ػػػالميعكت تمتصػػػؽ  اػػػ
ػا كوسمكياا لذلؾ كاك المصكؽ كمف  مذمتاا في الور ف الكروـ  ةكلل تعال : ( مى كى

لىىىػػا ًكتىػػابه مٍَّعميػػكـه  ( كايصػػؿ :  ٌج لاػػا كتػػاب معمػػكـ ، أىٍومىٍكنىػػا ًمػػف قىٍريىػػةو ًإءَّ كى
 زودت الكاك لمغرض السالؼ.

تاػػػػا ةواسػػػػوض  ـ د ػػػػوئنا  كذػػػػر ميػػػػل ، كةػػػػد اختمػػػػؼ اليةػػػػاة  زوا كج تعوػػػػد
سماعوض كايرج  عيدهـ  رغـ مجوئاا في الور ف  ٌياا سماعوض ، كةد وككف مف 
ا الكةكؼ  اا عيد ةػد السػماع تجي نػا  سػاّة فاماػا كالخمػط  اييسب الوكـ  وإن

 .(ّ( وياا ك وف اييكاع ايخرل((
فاذا الر م الذم ذكػره فػي الةوووػض لػوس ر م اليةػكووف ،  ػؿ ر واػـ هػك 

عػػراب الػػكاك  الةػػاؿ ، فاػػـ لػػـ كاك  عػػراب الجممػػض فػػي ا وػػض ك مذالاػػا ةالوػػض ، كاع
ٌيما الذم ةاؿ  زوادتاا  ووكلكا  زوادتاا كلـ وختمعكا فواا  وف الوواس كالسماع ، كاع

                                                 

 . ْسكرة الةجر، ا وض ( ُ(
 . ّٖٔ/ّاليةك الكافي  (ِ(
 . ّٖٔ-ّٖٓ/ّاليةك الكافي ( ّ(
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ا ذكػرت ، ةػاؿ اليةكوػكف هػك الػذم  عػرب الجممػض صػعض ، كهػذا ا عػراب ، كمػ
 عيل  ايل ر م  اذ كمردكد.

ػا ةػوف ذكػر  فك اليةػكووف سػمكا هػذه الػكاك كاك المصػكؽ،  كةد كهـ  وإن
ؿ ، كلػػػوس كاك المصػػػكؽ ، فالتسػػػموض افػػػي ةػػػوف  ٌف اليةػػػكووف سػػػمكها كاك الةػػػ

 ايخورة ، هي تسموض صاةب الر م ال اذ المرفكض.
ػػػا ةػػػوف ذكػػػر  ٌف اليةػػػكووف ا ختمعػػػكا فػػػي هػػػذه الػػػكاك  ػػػوف كةػػػد كهػػػـ  وإن

ّن عػػػػف  االووػػػػاس كالسػػػػماع ، فػػػػي ةػػػػوف  ٌف اليةػػػػكووف لػػػػـ ووكلػػػػكا  زوادتاػػػػ فإػػػػ
 .(ُ(اختّفاـ فواا

كمػف جاػػض  خػػرل فإٌيػػل لػػـ وةصػؿ فػػي الةوووػػض هيػػاؾ اخػػتّؼ فػػي كاك 
المصػػكؽ  ػػوف الووػػاس كالسػػماع ؛ يٌف صػػاةب الػػر م ال ػػاذ كمػػف ت عػػل الػػذوف 

ض  ػػالكاك  عػػد اليكػػرة المةإػػض صػػعض ، جمػػوعاـ  جػػازكا  عػػراب الجممػػض المرت طػػ
اجمعػكا عمػ  زوادتاػا ، كعمػ   ٌياػا سػػماعوض ج وجػكز الووػاس عمواػا ، كةػد مػػٌر 

 تعصوؿ ذلؾ.
 القضية القامسة : الفكائد كالتيسير:

لوس مف الةكمض  ف ي غي التوسور عم  ةساب الةوووض ، كمف الخطا 
اليةكوػػػض ،  ك  لغػػػاّ  عإػػػاا ،  ف يظػػػٌف  ٌف التوسػػػور معيػػػاه اختصػػػار الوكاعػػػد 

عرا ات الميصك ات كالمجػركرات كالمرفكعػات  فةوف كةدت  عرا ات ايفعاؿ كاع
 لوػل ، خػاب هػذا المػياج ؛ يٌيػل إػاعت  امف ايسػماّ  إعرا اػا مسػيدنا كمسػيدن 
جعػؿ الػدارس وتوػل فػي تةدوػدها، كالتوػل  اا عرا ات الخاصض فػي عمكمػل ، ممػ

 وعد عسرنا ج وسرنا.
ٌيمػػا كوػـك   ػد ت الكتا ػػض فػي هػػذه الكتػاب ، لػػـ وكػف التوسػػور غػاوتي ، كاع

تصةو  فكرة يةكوض ، لكف ةوف فرغت مياا كجدت توسورنا ك ورنا وتةوؽ لميةػك 

                                                 

 . ُّٔ/ ِ( اليةك الكافي ُ(
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العر ي ، كهيا  رزت  مامي ةوووض هي ،  ٌف العسر ج وككف  ج يتائج لمعاهوـ 
فكػار ؛ لػذا يةكوض خاطئض ، فمف وسع  ل  التوسور فموسع  ل  تصػةو  تمػؾ اي

فكػرة ا صػّح ؛ يٌيػل ج  ٌج  رل  ف تمغ  فكرة التوسور ، ك ف ج تكػكف هيػاؾ 
 توسور  دكيل ، كما  ٌيل ج عسر  كجكده.

كذمػض  مػكر عامػػض مػف التوسػور ، تةووػػت فػي هػذا الكتػػاب  جمماػا فومػػا 
 واتي:

الوكؿ  كاك الةاؿ اإطر اليةػكووف  لػ   ف وكذػركا مػف توسػوـ ر ػط -ُ
الةالوػػػػض  ػػػػالكاك ، فوػػػػد جعمكهػػػػا ذػػػػّث ةػػػػاجت ، كجػػػػكب الػػػػر ط  ػػػػالكاك الجممػػػػض 

خمػػػكا إػػمف كػػؿ ةالػػض الصػػو، التػػػي دكامتيػػاع الػػر ط  اػػا كجػػكاز الػػكجاوف ، ك 
ّن ، كايػػػت ت ػػمؿ سػػػ عض  يػػكاع مػػػف الصػػػو،  تيتمػػي  لواػػػا ، فةالػػض اجمتيػػػاع مػػذ

 الممتيع ر طاا  الكاك ، كمياـ مف جعماا  كذر مف هذا العدد.
اليةكووف  غمكا  يعساـ  اػذه التوسػومات ةػدومنا كةػدوذنا ، فوػد  كو دك  فٌ 

،  ٌف لمععػؿ الماإػي عيػد كةكعػل ةػاجن ، سػ ع ذكر  ّن  مس الدوف ال عمػي ، مػذ
ةػػػاجت فومػػػا وتعمػػػؽ  ر طػػػل  ػػػالكاك كالإػػػمور ك(ةػػػد( كلمجممػػػض اجسػػػموض خمػػػس 

 .(ُ(ةاجت فوما وتعمؽ  ر طاا  الكاك كالإمور
هذه التوسومات في الدراسات الةدوذض ، ف عض  كمف ال دواي  ف تزداد

ـى الععػػؿ الماإػػي  لػػ  مذ ػػت متصػػرؼ كجامػػد غوػػر  الدارسػػوف المةػػدذوف ، ةٌسػػ
وف سػت ةػاجت ومتصرؼ ، كميعي ، كعدد لمصوغض ايكل  ةسػب دكف اييخػر 

 .(ِ(مف مذؿ ما ذكره ال عمي كغورها
ركا مػػف كاليةكوػػكف لػػـ وكذػػركا مػػف ةػػاجت الػػر ط  ػػكاك الةالػػض ،  ػػؿ  كذػػ

اختّفاـ في  ةكاماا ، فعيد  عراب كاك الةاؿ كاك معوض تككف الجمؿ الةالوض 
كاةػػدة، هػػي ةالػػض عػػدـ ر طاػػا  ػػالكاك ،  ذ تػػدخؿ المرت طػػض  اػػا إػػمف معيػػ  

                                                 

 . َُٕ-َُٔالعاخر، مخطكط، كرةض ( ُ(
 . ُٕٖ-ُٖٕالةاؿ في الجممض العر وض، ص( ِ(
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المعوػػػض ، فتعػػػرب مععػػػكجن معػػػل ، كةويئػػػذ تمغػػػ  تموائوػػػا جموػػػع تمػػػؾ التوسػػػومات 
كػػػاـ المتإػػػار ض التػػػي العامػػػض كالخاصػػػض ، ككػػػذلؾ تمغػػػ  جموػػػع المػػػذاهب كاية

ةامت ةكلاا ، كفي هػذا توسػور ك وػر  كؿ لميةػك ،  ذ ييوػذ اليةػك العر ػي مػف 
كؿ م اكؿ هذه الوإوض كمآخذها التي  غؿ الةدوث عياا صعةات كذورة مف 

 هذا الكتاب.
الوػػػكؿ  ػػػكاك الةػػػاؿ جعػػػؿ اليةػػػكووف وكاجاػػػكف م ػػػكمض كجػػػكد جمػػػؿ -ِ

مػػػا اإػػػطرهـ  لػػػ   ف وتعرإػػػكا ةالوػػػض ، ج تعػػػكد  لػػػ  صػػػاة اا  الإػػػمور ، م
لةٌماػػا ،  عػػد  ف اعترفػػكا  إ ػػكالاا ، فكذػػرت مػػذاه اـ كتوػػدوراتاـ ، كت اويػػت ، 
كلككف المععكؿ معل ، ج و ترط  ف وككف صعض لمصاة ل ،  ك ل واف هوئتل ، 
فإٌيػل ج و ػػترط  ف وعػكد  لوػػل  الإػػمور ، فعيػد  عػػراب الجممػض المرت طػػض  ػػالكاك 

ا ج يةتػػاج ال تػػض  لػػ  اخػػتّؽ تمػػؾ المػػذاهب ، كالخػػكض فػػي مععػػكجن معػػل ، فإيكػػ
كجػػكه توػػدوراتاا ، كالمعػػركؼ عيػػد اليةػػكووف  ف "مػػاج وعتوػػر  لػػ  توػػدور ،  كلػػ  

 .(ُ(مما وعتور  ل  تودور"
فمػػك  عر يػػا كاك الةػػاؿ كاك معوػػض ، ييوػػذيا اليةػػك العر ػػي مػػف م ػػاكؿ 

ا صػعةات كذوػرة مػف هػذا الكتػاب ، كفػي  هذه الوإوض التي  غؿ عرإاا  وإن
 هذا توسور ك ور ذاف لميةك.

 دل الوػػػكؿ  ػػػكاك الةػػػاؿ  لػػػ   ف وكذػػػر اليةكوػػػكف مػػػف توػػػدوـ العمػػػؿ -ّ
اليةكوػػػض العامػػػض كالخاصػػػض ، فومػػػا وتعمػػػؽ  مكاإػػػوعاا ، فعومػػػا وخػػػص ةػػػاجت 
ّن ، عممػػكا امتيػػاع كػػؿ صػػوغض مػػف الصػػو، السػػ ع التػػي  الػػر ط  ػػكاك الةػػاؿ، مػػذ

ا في ةاجت الكجكب كالجكاز.امتيع ر طاا  الكاك، كه  ذا ما فعمكه  وإن
ف وختمعػػػػػكف فػػػػي العمػػػػض ، فتكػػػػكف لمةالػػػػػض  ك ك ككذوػػػػرنا مػػػػا كػػػػاف اليةكوػػػػ

الصػػوغض الكاةػػدة عمتػػاف ،  ك ر مػػا  كذػػر ،  ةػػداها ج تكافػػؽ ايخػػرل ،  ػػؿ ةػػد 

                                                 

 .َّ، مسالض ُٕٓ/ُاجيصاؼ ( ُ(
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تياةإػػاا ، كلمػػا كػػاف ر ػػط الجممػػض  ػػالكاك ج عّةػػض لاػػا  معيػػ  الةػػاؿ ، كلمػػا 
ذكػػرت لتعسػػور هػػذا الػػر ط مسػػتيدة  لػػ  هػػذا المعيػػ  ، فمػػف كايػػت العمػػض التػػي 

 ال دواي  ف ج تخمك كؿ عمض مف التكمؼ كالغمكض.
كمذػؿ هػػذا ةصػػؿ فػػي مكإػػكع كاك الةػػاؿ كصػػاةب الجممػػض الةالوػػض ، 
كفي ةإاوا خاصض ككةكع الجممض الةالوض سادة مسد الخ ر ، فمياـ مف  كجب 

 .(ُ(ةدـ عمض الجكاز  ك الكجكب ر طاا  الكاك ، كمياـ مف  جاز ، كمياـ مف
 ذف الوػػػكؿ  ػػػكاك الةػػػاؿ  ٌدل  لػػػ  ا كذػػػار مػػػف العمػػػؿ المتكمعػػػض ، فمػػػك 

لمعوػػض  ، لمػػا اةتجيػػا  لػػ   م عمػػض مياػػا ،  ػػؿ يلغوػػت ا عر ػػت كاك الةػػاؿ كاك 
جموعاا مف تمواّ يعساا ،  كجيوذيا اليةػك العر ػي مػف ماخػذ كػؿ عمػض كعسػرها 

 لميةك.، كفي هذا توسور ك ور ذالث 
مػػػف مآخػػػذ الوػػػػكؿ  ػػػكاك الةػػػػاؿ  كذػػػار ايكجػػػػل ا عرا وػػػض ، لمجممػػػػض -ْ

المرت طض  اا، كج سٌوما عيػد كةكعاػا  عػد يكػرة ، فوػد ذكػر ا ػف السػموف الةم ػي 
مىػى قىٍريىػةو كىًوػيى  ٌف  عراب الجممض اجسموض في ةكلػل تعػال : ( ػرَّ عى أىٍك كىالَّػًذم مى

كًشػػىىا مىػػى عيري اًكيىػػةه عى سػػض  كجػػل ،  ػػؿ سػػتض : ايكؿ ،  ف تعػػرب ةػػاجن خم (ِ((قى
مف فاعؿ ، مرك ، كةػد مػر ماخػذ هػذا ا عػراب ، الذػايي ،  ف تعػرب ةػاجن مػف 
ةروػػض ، كفػػي هػػذا   ػػكاؿ ؛ يٌياػػا تكػػكف ةػػاجن مػػف يكػػرة مةإػػض ، الذالػػث ،  ف 
تعػػػرب (عمػػػ  عرك ػػػاا( صػػػعض لوروػػػض لتكػػػكف الجممػػػض اجسػػػموض ةػػػاجن مػػػف يكػػػرة 

  عم   ةد تكمؼ هذا ا عػراب ، كالرا ػع ،  ف تعػرب ةػاجن مختصض ، كج وخع
مػػػػف عرك ػػػػاا مودمػػػػض عموػػػػل ، الخػػػػامس،  ف تعػػػػرب ةػػػػاجن مػػػػف الإػػػػمور فػػػػي 
ػا  عرك اا الكاةع مإافنا  لول ، كج وخعػ  تكمػؼ هػذا ا عػراب كالػذم ة مػل  وإن

                                                 

 . ِٕٓ/ِ، عوكد الز رجد ِٕٔ/ُ رح الرإي ( ُ(
 . ِٗٓسكرة ال ورة، مف ا وض ( ِ(
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كةػػد  ػػوف جماػػكر اليةػػكووف ماخػػذ الكجػػل  (ُ(ب صػػعض لوروػػضر ، السػػادس ،  ف تعػػ
 ايخور.

معوػػض ، لمػا اإػػطرريا  لػػ   عػػراب الجممػػض الفمػك  عر يػػا كاك الةػػاؿ كاك 
 عدها ةاٌج ، كلمػا كاجايػا م ػكمض مجوئاػا مػف اليكػرة المةإػض ،  الػذم جعميػا 
يإػػطر لةماػػا  لػػ  تكذوػػر ايكجػػل ا عرا وػػض الةالوػػض ،  ك  عرا اػػا صػػعض  غوػػض 

   ةمل.العرار مف هذا ا  كاؿ، فيوع في   كاجت   د مما سعويا  ل
فعػػػي  عػػػراب الجممػػػض المرت طػػػض  ػػػالكاك مععػػػكجن معػػػل خػػػّص مػػػف كذػػػرة 
ايكجل ا عرا وض مف جاض ، كمػف مآخػذها مػف جاػض  خػرل، كهػذا ممػا ج  ػؾ 

 فول توسور لميةك.
مػػف المعػػركؼ  ٌف اليةػػكووف وػػركف  ٌف ايصػػؿ فػػي صػػاةب الةػػاؿ -ٓ

مرت طػػػض  ػػػالكاك  ف وكػػػكف معرفػػػض ، كةػػػد ت ػػػوف  ٌف العػػػرار مػػػف  عػػػراب الجممػػػض ال
ةالوض  ل   عرا اا صعض جاّ مف كةكعاا  عػد يكػرة مةإػض ، فعيػد  عػراب كاك 
الةاؿ كاك معوػض ويعػت  ال ػاب  دخػاؿ الػكاك التػي  عر ػت كاك المصػكؽ الداخمػض 
عم  الجممػض الكصػعوض ، إػمف  عػراب كاك المعوػض ؛ يٌف هػذه الػكاك ج و ػترط 

د  ذلؾ ذّث كاكات في  عػراب كاةػد فواا  ف تجيّ  عد معرفض  ك يكرة ، فتتة
 ، كاختصار معايي الةركؼ إرب مف التوسور.

كخّصض ما س ؽ ذكره  ف  لغاّ كاك الةاؿ  إعرا اػا كاك المعوػض وعيػي 
 لغػػاّ كػػؿ ا  ػػكاجت كالمآخػػذ التػػي عرإػػت فػػي هػػذا الكتػػاب ك اػػذا يكػػكف ةػػد 

  دليا ةسيات كاك المعوض  سوئات كاك الةاؿ.
ٌيمػا كجػدتاا  ذمضنتائج أقرل :  يتائج لـ تكف مف غاوات هذا الكتاب كاع

 في طروؽ دراستي، ساجمؿ ذكر  عض مياا :

                                                 

 . ٔالدار المصكف، مخطكط، كرةض ( ُ(
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لـ ووػؿ العػراّ  كجػكب ر ػط الجممػض اجسػموض الةالوػض  ػالكاك ك  ػذكذ -ُ
 ةذفاا ، كما  اع هذا عيل عيد اليةكووف.

لػػـ وكػػػف الزمخ ػػػرم صػػػاةب مػػذهب التاكوػػػؿ  ػػػالظرؼ الػػػذم اتخػػػذ -ِ
الةالوض التي ج تعكد غم  صاة اا  الإمور ،  ؿ هذا ما ةّ لم كمض الجمؿ 

 صرح  ل ة مل   ك عمي اليةكم في الةجض.
لـ وكف صدر ايفاإؿ الػذم يسػب  لوػل ا ػف ه ػاـ  ذ اتػل مجػيّ، -ّ

هػ َُٔالمععكؿ معل جممض ، هك ياصر  ف ع د السود المطرزم المتكف  سيض 
ٌيمػػا هػػك الواسػػـ ، كمػػا ذكػػر هػػذا خالػػد ايزهػػرم ك عػػض ايسػػاتذة الم ةػػدذوف ، كاع

 هػ.ُٕٔ ف الةسوف الموتكؿ سيض 
ػػا كمػػا مذػػؿ اليةػػاة : كػػؿ  يسػػاف -ْ جػػكاز مجػػيّ المععػػكؿ معػػل مرفكعن

كعممػػػل ، فاليةػػػاة ةػػػد  جمعػػػكا عمػػػ   ف (كاك( كعممػػػل هػػػي يػػػٌص فػػػي المعوػػػض ، 
ػػػػا عمػػػػ  كجػػػػكب رفػػػػع (عممػػػػل( ، ككمػػػػا مذػػػػؿ الجرجػػػػايي ال ػػػػرح  ك جمعػػػػكا  وإن

ركح ، فوػػد  كجػػب رفػػع (الم ػػركح(  عػػد الػػكاك ك كجػػب كالم ػػركح خوػػر مػػف الم ػػ
جعػػؿ الػػكاك يًصػػا فػػي المعوػػض ، ك ٌيػػل ج وصػػ  جعماػػا كاكنا عاطعػػض لعسػػاد معيػػ  
العطؼ في هذا المذاؿ ؛ يٌف المراد  ٌف ال رح مع الم ركح خور مف الم ركح 

 كةده.
 قائمة المصادر كالمراجع

 أكء: المقطكطات :
 جامعض المكصؿ، المكت ض المركزوض:جستر تي، د مف، اورليدا/ 

 .َّٗٔا ةمود في  رح المعصؿ، تاج الدوف الجيدم اييدلسي، جستر  تي، رةـ  .ُ
التةعػػػػض ال ػػػػافوض فػػػػي  ػػػػرح الكافوػػػػض، توػػػػي الػػػػدوف اليومػػػػي،   ػػػػراهوـ  ػػػػف ذا ػػػػت الطػػػػائي،  .ِ

 .ُّّٔجستر تي، رةـ 
ائـ  ػػػف الػػػدر المصػػػكف فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب المكيػػػكف،  ػػػااب الػػػدوف  ةمػػػد  ػػػف ع ػػػد الػػػد .ّ

 .َُّٕالسموف، جستر  تي، رةـ 
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 رح  لعوض  ف مالؾ،  مس الػدوف مةمػد  ػف جػا ر الاػكارم اييدلسػي الإػرور، جسػتر  .ْ
 .َّٕٔ تي، رةـ 

 .ُِّٔ رح الكافوض، تاج الدوف ايرد ومي، جستر  تي، رةـ  .ٓ
 ػػرح الم ػػاب فػػي عمػػـ ا عػػراب لمعاإػػؿ اجسػػعراوويي، ةطػػب الػػدوف مةمػػد  ػػؾ مسػػعكد  .ٔ

 .ْٕٔٗلوالي، جستر تي، رةـ السورافي ا
 .َُْْالع اب في  رح الم اب لّسعراوويي، جماؿ الدوف اليوسا كرم، جستر تي، رةـ  .ٕ
عػػرائس المةصػػؿ مػػف يعػػاوس المعصػػؿ، لمجاػػكؿ، المممكػػض العر وػػض السػػعكدوض، المدويػػض  .ٖ

 .ْٕالميكرة، الجامعض ا سّموض، رةـ 
 ػػػف   ػػػي العإػػػؿ ال عمػػػي، العػػػاخر فػػػي  ػػػرح جمػػػؿ ع ػػػد الوػػػاهر،  ػػػمس الػػػدوف مةمػػػد  .ٗ

 .ّٕٖٓجستر تي، رةـ 
.العروػػػد فػػػي  عػػػراب الوػػػر ف المجوػػػد، الميتجػػػب  ػػػف   ػػػي العػػػز الامػػػدايي، جسػػػتر تي، رةػػػـ َُ

ّٕٕٓ. 
 ثانيا: الرسائؿ الجامعية المطبكعة باآللة الكاتبة:

 ف الخعوعػض المكسػكرة الامػزة فػي اليةػك العر ػي ك سػالو اا فػي الوػر ف الكػروـ،  سػامض طػػل  .َُ
 -هػُّٓٗالرزاؽ، رسالض ماجستور مودمض  ل  جامعض ايزهر، كموض المغض العر وض، ع د 

 ـ.ُٕٓٗ
الةػػاؿ فػػػي الجممػػػض العر وػػػض، فػػػاخر ها ػػػـ سػػعد الواسػػػرم، رسػػػالض ماجسػػػتور مودمػػػض  لػػػ   .ُُ

 ـ.ُٖٔٗ -هػَُْٔجامعض  غداد، كموض ا داب، 
سػػموماف مػػرزة  ركػػف الػػدوف ايسػػتر اذم ككتا ػػل ال سػػوط فػػي  ػػرح الكافوػػض، تةووػػؽ: ةػػاـز .ُِ

 ـ.ُّٖٗهػ َُْْالةمي،  طركةض دكتكراه مودمض  ل  جامعض  غداد، كموض ا داب، 
 رح كافوض   ف الةاجب، لعمؾ العّ الت روزم، تةووؽ: زكي فامي اةمد  كةي، رسالض  .ُّ

 ـ.ُٖٕٗ -هػُّٖٗماجستور مودمض  ل  جامعض ايزهر، كموض المغض العر وض، 
الكاسػػػطي الإػػػرور، تةووػػػؽ: ةسػػػف ع ػػػد الكػػػروـ   ػػػرح الممػػػع ج ػػػف جيػػػي :   ػػػك يصػػػر .ُْ

 َهػػػػُِّٗال ػػػرع، رسػػػالض ماجسػػػتور مودمػػػض  لػػػ  جامعػػػض الوػػػاهرة، ةسػػػـ المغػػػض العر وػػػض، 
 ـ.ُّٕٗ

مسػػػعكد العرعػػػايي كجاػػػكده اليةكوػػػض مػػػع تةووػػػؽ كتا ػػػل المسػػػتكفي فػػػي اليةػػػك،  ػػػف عمػػػي  .ُٓ
 -هػػػُّٖٗتةووػػؽ: ةسػػف ع ػػد الكػػروـ ،  طركةػػض دكتػػكراه ، مودمػػض  لػػ  جامعػػض  غػػداد 

 ـ.ُٖٕٔ
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ةكاعد المطارةض، ا ف  واز اليةكم، تةووؽ: عمي العإمي، رسالض ماجستور مودمض  ل   .ُٔ
 ـ.ُّٕٗ -هػُِّٗجامعض الواهرة، 

ل اب ا عراب، العاإؿ اجسعراوويي، تةووؽ: ع د ال اةي ع د السّـ الخزرجي، رسػالض  .ُٕ
 ـ.ُٕٗٗ -هػُّٗٗماجستور، مودمض  ل  جامعض ايزهر، كموض المغض العر وض، 

الم ػػاب فػػي عمػػؿ ال يػػاّ ا عػػراب،   ػػك ال وػػاّ العك ػػرم، تةووػػؽ: خموػػؿ ي اػػاف الةسػػكف،  .ُٖ
 ـ.ُٕٔٗ -هػُّٔٗ طركةض دكتكراه، مودمض  ل  جامعض الواهرة، ةسـ المغض العر وض، 

المختصر في اليةػك،   ػك ميصػكر الجػكالووي، تةووػؽ: مةػـر جم ػي، رسػالض ماجسػتور،  .ُٗ
 ـ.َُٕٗوض اجداب، مودمض ال  جامعض  غداد، كم

الم ػػػػكاة العتةوػػػػض ج ػػػػي ةامػػػػد الت ػػػػرزم الػػػػدمواطي عمػػػػ  ال ػػػػمعض المإػػػػوض لمسػػػػوكطي،  .َِ
، كموػض المغػػض رتةووػؽ: ه ػاـ سػعود مةمػػكد، رسػالض ماجسػتور، مودمػض  لػػ  جامعػض اجزهػ

 ـ.ُٖٕٗ -هػُّٖٗالعر وض، 
المعإػػؿ فػػي  ػػرح المعصػػؿ، عمػػـ الػػدوف السػػخاكم، تةووػػؽ: ع ػػد الكػػروـ جػػكاد كػػاظـ،  .ُِ

 ـ.ُٕٗٗ -هػُّٗٗرسالض دكتكراه، مودمض  ل  جامعض الواهرة، كموض المغض العر وض، 
د، ايظاـ الجممض العر وض، سػياّ ةموػد ال وػاتي، رسػالض ماجسػتور، مودمػض  لػ  جامعػض  غػد .ِِ

 ـ.ُّٖٗ -هػَُْْكموض ا داب، 
الجممػػض الكصػػعوض فػػي اليةػػك العر ػػي، لوػػث  سػػعد ع ػػد الةموػػد، رسػػالض ماجسػػتور، مودمػػض  .ِّ

 ـ.ُْٖٗ -هػَُْْل  الجامعض المستيصروض، كموض ا داب،  
 ثالثا: المصادر كالمراجع المطبكعة:

  ػػك الع ػػاس ذعمػػب  مػػاـ اليةكوػػكف الكػػكفووف، ايسػػتاذ ع ػػد الج ػػار عمػػكاف الياومػػض، تةػػت  .ِْ
 الط ع.

 ـ.ُّٓٗ -هػُّْٓا تواف في عمـك الوراف، جّؿ الدوف السوكطي، الط عض الذايوض،  .ِٓ
د ايفاإػػػػؿ دار اجتةػػػػاد العر ػػػػي ةػػػػ صػػػػكؿ ايةكػػػػاـ، ا مػػػػدل، ةووػػػػل اايةكػػػػاـ فػػػػي  .ِٔ

 ـ.ُٕٔٗ -هػُّٕٖ، الواهرة، ضلمط اع
 ةوػػػاّ اليةػػػػك،   ػػػػراهوـ مصػػػطع ، مط عػػػػض لجيػػػػض التػػػالوؼ كالترجمػػػػض كالي ػػػػر، الوػػػػاهرة،  .ِٕ

 ـ.ُٗٓٗ
الػػدوف اليػػكرم، دار الكتػػاب العر ػػي،  يايذكػػار الميتخ ػػض مػػف كػػّـ سػػود اي ػػرار، مةوػػ .ِٖ

 ـ.ُٕٗٗ -هػُّٗٗ وركت، 
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ار ػػاد العوػػؿ السػػموـ  لػػ  مزاوػػا الوػػر ف الكػػروـ (تعسػػور( :   ػػك السػػعكد مةمػػد  ػػف مةمػػد  .ِٗ
 العمادم، مط عض مةمد عمي ص و ، مصر ( دكف تاروه(.

اييزهوػػض فػػي عمػػـ الةػػركؼ، عمػػي  ػػف مةمػػد الاػػركم، تةووػػؽ: ع ػػد المعػػوف الممػػكةي،  .َّ
 ـ.ُُٕٗ -هػُُّٗمط كعات مجمع المغض العر وض، مط عض الترةي دم ؽ، 

 ـ.ُٖٖٔ -هػَُّّ سرار العر وض،   ك ال ر كات ايي ارم، مط عض  روؿ، لودف،  .ُّ
اي  اه كاليظائر في اليةػك، جػّؿ الػدوف السػوكطي، تةووػؽ: طػل ع ػد الػرؤكؼ سػعود،  .ِّ

 ـ.ُٕٓٗاليا ر مكت ض الكموات ايزهروض،  ركض الط اعض العيوض المتةدة، 
ووػؽ: ع ػد الةسػف العتمػي، مط عػض اليعمػاف، اليجػؼ ايصكؿ في اليةك، ا ف سػراج، تة .ّّ

 ـ.ُُٕٗاج رؼ، 
مػػف الوػػر ف، ا ػػف خالكوػػل، مط عػػض دار الكتػػب المصػػروض، الوػػاهرة، سػػكرة  عػػراب ذّذػػوف  .ّْ

 ـ.ُُْٗ -هػَُّٔ
 عػػػراب الجمػػػػؿ ك  ػػػػ اه الجمػػػػؿ، الػػػػدكتكر فخػػػرم الػػػػدوف ة ػػػػاكة، اليا ػػػػر دار اجصػػػػمعي  .ّٓ

 ـ.ُِٕٗ -هػُّٕٗ ةمب، الط عض ايكل ، 
 عراب الةدوث الي كم، ا ك ال وػاّ العك ػرم، تةووػؽ: ع ػد ا لػل ي اػاف، مط عػض زوػد  ػف  .ّٔ

 ـ.ُٕٕٗ -هػُّٕٗذا ت، 
 عػػػػػراب سػػػػػكرة  ؿ عمػػػػػراف، عمػػػػػي ع ػػػػػد الػػػػػرزاؽ ةوػػػػػدر، مي ػػػػػكرات الةكمػػػػػض، دم ػػػػػؽ،  .ّٕ

 ـ.ُّٕٗ -هػُِّٗ
ا عػػراب عػػف ةكاعػػد ا عػػراب، ا ػػف ه ػػاـ، تةووػػؽ: الػػدكتكر عمػػي فػػكدة يوػػؿ، الط عػػض  .ّٖ

 ـ.ُُٖٗ، اليا ر عمادة  ؤكف المكت ات، جامعض الرواض، ايكل 
 عػػػراب الوػػػر ف الميسػػػكب  لػػػ  الرجػػػاج، تةووػػػؽ:   ػػػراهوـ اي وػػػارم، المؤسسػػػض المصػػػروض  .ّٗ

كةد ت وف  عد التةووؽ  ٌف ـ ، ُٓٔٗ -هػُّْٖالعامض لمط اعض كالي ر، الوسـ الذالث، 
هػػػ( ّْٓصػػ اايي (ت: هػػذا الكتػػاب هػػك  اسػػـ: الجػػكاهر لمإػػرور الجػػامعي اليةػػكم اي

   ك الةسف عمي  ف الةسوف الميسكب خطا  اسـ  عراب الور ف لمزجاج.
 عػػراب الوػػر ف،   ػػك جععػػر  ػػف اليةػػاس، تةووػػؽ: زهوػػر غػػازم اةمػػد، مط عػػض العػػايي،  .َْ

 ـ.ُٕٕٗ -هػُّٕٗ غداد، 
 ـ.ُٕٗٗايعّـ، خور الدوف الزركمي، الط عض الذالذض، كالط عض الرا عض،  وركت،  .ُْ
كػػّـ العر ػػي مػػف ةوػػث ال ػػكؿ كالكظوعػػض، الػػدكتكر فاإػػؿ مصػػطع  السػػاةي،  ةسػػاـ ال .ِْ

 ـ.ُٕٕٗ -هػُّٕٗاليا ر مكت ض الخايجي  الواهرة، 
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العوض ا ػف  كيػض ممزكجػض فػي  لعوػض ا ػف مالػؾ، كفػي الاػامش ماة ػاه ا ػف  كيػض، الط عػض  .ّْ
 هػ.ُِّٖايكل ، المط عض الةسويوض المصروض، 

 ػػػد ا اييدلسػػػي، تةووػػػؽ: مةمػػػد   ػػػراهوـ ال يػػػا، امػػػالي السػػػاومي، ع ػػػد الػػػرةمف  ػػػف ع .ْْ
 ـ.َُٕٗ -هػَُّٗالط عض ايكل ، مط عض السعادة، 

 اجمالي ال جروض، ا ف ال جرم، دار المعرفض لمط اعض كالي ر،  وركت ( دكف تاروه(. .ْٓ
 مػػػػالي المرتإػػػػ ، غػػػػرر العكائػػػػد كدرر الوّئػػػػد، ال ػػػػروؼ المرتإػػػػي، الط عػػػػض الذايوػػػػض،  .ْٔ

 ـ.ُٕٔٗ -هػُّٕٖ وركت، 
ايمػػالي اليةكوػػض،  مػػالي الوػػر ف الكػػروـ، ا ػػف الةاجػػب، تةووػػؽ: هػػادم ةسػػف ةمػػكدم،  .ْٕ

 ـ.ُٖٓٗ -هػَُْٓالط عض ايكل ، مكت ض الياإض العر وض،  وركت، 
اجمتػػاع كالمؤايسػػض،   ػػك ةوػػاف التكةوػػدم، تةووػػؽ:  ةمػػد  مػػوف كاةمػػد الػػزوف، مي ػػكرات  .ْٖ

 دار مكت ض الةواة،  وركت، ( دكف تاروه(.
 اه الركاة عم   ي اه اليةاة، جماؿ الدوف الوعطي، تةووؽ: مةمد   ػك العإػؿ   ػراهوـ،  ي .ْٗ

 ـ.ُٓٓٗ -هػُّْٕمط عض دار الكتب المصروض، الواهرة، 
ي الػدوف وػا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ،   ك ال ركػات  ػف ايي ػارم، تةووػؽ: مةمػد مة .َٓ

 ػ.هُّٓٗع د الةمود، الط عض الذايوض، مط عض ةجازم، الواهرة، 
اييمػػػكذج فػػػي اليةػػػك، إػػػمف كتػػػا ي يزهػػػض الطػػػرؼ، كا عػػػراب عػػػف ةكاعػػػد ا عػػػراب،  .ُٓ

 هػ.ُِٖٗالزمخ رم، الط عض ايكل ، مط عض الجكائب، الوسطيطويوض، 
 يػكار التيزوػؿ ك سػػرار التاكوػؿ، ع ػػد ا  ػف عمػػر ال وإػاكم (تعسػػور( مط عػض مصػػطع   .ِٓ

 مةمد، مصر ( دكف تاروه(.
ي وػػػف مالػػػؾ، ا ػػػف ه ػػػاـ اييصػػػارم، تةووػػػؽ: مةمػػػد مة كإػػ  المسػػػالؾ  لػػػ   لعوػػػض ا ػػػ .ّٓ

ـ، ُٔٔٗالدوف ع ػد الةموػد، الط عػض الخامسػض، دار  ةوػاّ التػراث العر ػي،  وػركت، 
كط عػػػػض  خػػػػرل، تةووػػػػؽ: ع ػػػػد المتعػػػػاؿ الصػػػػعودم، دار العمػػػػـك الةدوذػػػػض،  وػػػػركت، 

ـ، كةد ةصدت هذا المصدر  تةووػؽ ايكؿ عيػد ا  ػارة  لػ  رةػـ ُِٖٗ -هػَُِْ
ٌج فاك  تةووؽ الذايي.الجز   ّ، كاع

ا وإػػاح فػػػي  ػػرح المعصػػػؿ، ا ػػف الةاجػػػب، تةووػػؽ: الػػػدكتكر مكسػػ   يػػػام العمومػػػي،  .ْٓ
 ـ.ُّٖٗـ، كالجّز الذايي، ُِٖٗمط عض العايي،  غداد، الجّز ايكؿ، 

ا وإػػػاح فػػػي عمػػػؿ اليةػػػك،   ػػػك الواسػػػـ الزجػػػاجي، تةووػػػؽ: الػػػدكتكر مػػػازف الم ػػػارؾ،  .ٓٓ
 ـ.ُِٖٗ -هػَُِْئس،  وركت، الط عض الرا عض، دار اليعا
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ا وإػػاح فػػي عمػػـك ال ّغػػض، الخطوػػب الوزكويػػي، تةووػػؽ: مةمػػد ع ػػد المػػيعـ خعػػاجي،  .ٔٓ
ـ. كط عػػض  خػػرل ُُٕٗهػػػ  ُُّٗالط عػػض الذالذػػض، مي ػػكرات دار الكتػػب الم يػػايي، 

هػػػػػػ  ُّٖٓغوػػػػػر مةووػػػػػض، مط عػػػػػض مةمػػػػػد عمػػػػػي صػػػػػ و  ك كجده  موػػػػػداف ايزهػػػػػر، 
 ـ.ُٔٔٗ

 ـ.َُٖٗصكلووف، الدكتكر مصطع  جماؿ الدوف ال ةث اليةكم عيد اي .ٕٓ
ال ةػػػػر المةػػػػػوط،   ػػػػك ةوػػػػػاف اييدلسػػػػػي، الط عػػػػض ايكلػػػػػ ، مط عػػػػض السػػػػػعادة، مصػػػػػر،  .ٖٓ

 ـ.ُِّٖ
رة الط اعػػض الميوروػػض، اليا ػػر دار الكتػػاب العر ػػي، ا ػػدائع العكائػػد، ا ػػف ةػػوـ الجكزوػػض،  د .ٗٓ

  وركت ( دكف تاروه(.
: مةمد   ك العإؿ   راهوـ، الط عض الذالذػض، ال رهاف في عمـك الور ف، الزرك ي، تةووؽ .َٔ

 اليا ر دار المعرفض لمط اعض كالي ر،  وركت ( كدف تاروه(.
 غوػػض الكعػػاة فػػي ط وػػات المغػػكووف كاليةػػاة، جػػّؿ الػػدوف السػػوكطي، تةووػػؽ: مةمػػد   ػػك  .ُٔ

 ـ.ُٓٔٗ -هػُّْٖالعإؿ   راهوـ، الط عض ايكل ، مط عض عوس  ال ا ي الةم ي، 
ض  ػػرح مػػتف ايلعوػػض، جػػّؿ الػػدوف السػػوكطي، دار المط عػػض المةمكدوػػض ال اجػػض المرإػػو .ِٔ

 التجاروض، مصر ( دكف تاروه(.
ال واف فػي غروػب  عػراب الوػر ف،   ػك ال ركػات  ػف ايي ػارم، تةووػؽ: الػدكتكر طػل ع ػد  .ّٔ

 -هػػػػػُّٖٗالةموػػػػد طػػػػل، اليا ػػػػر: الاوئػػػػض المصػػػػروض العامػػػػض (دار الكاتػػػػب العر ػػػػي( 
 ـ.ُٗٔٗ

، الجاةظ، تةووؽ: ع د السّـ هركف، مؤسسض الخايجي، الواهرة ( ػدكف ال واف كالت ووف .ْٔ
 تاروه(.

تػػاج العػػركس مػػف جػػكاهر الوػػامكس، مةمػػد مرتإػػ  الز وػػدم، مي ػػكرات مكت ػػض الةوػػاة،  .ٓٔ
  وركت ( دكف تاروه(.

تاج المغض كصػةاح العر وػض، الجػكهرم، تةووػؽ:  ةمػد ع ػد الغعػكر عطػار، مطػا ع دار  .ٔٔ
 دكف تاروه(.الكتاب العر ي، مصر ( 

تػػػاروه اليةػػػك ك صػػػكلل ، الػػػدكتكر ع ػػػد الةموػػػد السػػػود طمػػػب، اليا ػػػر: مكت ػػػض ال ػػػ اب  .ٕٔ
 ورة، ساعدت جامعض الككوت في ي ره ( دكف تاروه(.ي الم

التاكوؿ اليةكم في الور ف الكػروـ، الػدكتكر ع ػد العتػاح  ةمػد الةمػكز، الط عػض ايكلػ ،  .ٖٔ
 ـ.ُْٖٗ -هػَُْْمكت ض الر د، الرواض، السعكدوض، 
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الت وػػاف فػػي  عػػراب الوػػر ف،   ػػك ال وػػاّ العك ػػرم، تةووػػؽ: عمػػي مةمػػد ال جػػاكم، مط عػػض  .ٗٔ
العوس  الةم ي ( دكف تاروه(، ك اسـ:  مّّ ما مػفك  ػل الػرةمف، المط عػض الموميوػض، 

 هػ.َُِّمصر، 
الت وػػاف فػػي تعسػػور الوػػر ف،   ػػك جععػػر الطكسػػي، تةووػػؽ:  ةمػػد ة وػػب مصػػور العػػاممي  .َٕ

 ـ.ُْٔٗ -ـُٕٓٗ عض العمموض، اليجؼ اي رؼ، ك خركف، المط
الت وػػػاف فػػػي  ػػػرح الػػػدوكاف (دوػػػكاف   ػػػي الطوػػػب المتي ػػػي(، الميسػػػكب  لػػػ    ػػػي ال وػػػاّ  .ُٕ

 ـ.ُُٕٗهػ ُُّٗالعك رم، تةووؽ: مصطع  ال ا ي الةم ي ك ركاؤه، الواهرة 
الػػدكتكر الت وػػاف فػػي عمػػـ ال وػػاف المطمػػع عمػػ   عجػػاز الوػػر ف، ا ػػف الزممكػػايي، تةووػػؽ:  .ِٕ

 ةمػػد مطمػػكب، كالػػدكتكرة خدوجػػض الةػػدوذي، الط عػػض ايكلػػ ، مط عػػض العػػايي،  غػػداد، 
 ـ.ُْٔٗ -هػُّّٖ

التةؼ الطرفوػض فػي تكإػو  كتكموػؿ  ػرح ا جركموػض، مةمػد   ػراهوـ الطرفػي، مط عػض  .ّٕ
 ـ.ُٕٔٗا داب، اليجؼ اي رؼ، 

  جاسػػـ، مط عػػض وػػؿ التوروػػب،   ػػك ةوػػاف اييدلسػػي، تةوػػي: ياػػاد فمػػوذالتػػدروب فػػي تم .ْٕ
 ـ.ُٕٖٗا ر اد،  غداد، 

الترغوب كالترهوب مف الةدوث ال روؼ، الةافظ الميذرم، تةووؽ: مةمد خموؿ هػراس،  .ٕٓ
 ـ.ُٗٔٗ -هػُّٖٗدار اجتةاد العر ي لمط اعض كالي ر، مصر، 

تساوؿ العكائد كتكموػؿ المواصػد، ا ػف مالػؾ، تةووػؽ: مةمػد كامػؿ  ركػات، دار الكتػاب  .ٕٔ
 ـ.ُٕٔٗ -هػُّٕٖمصر،  العر ي لمط اعض،

 ـ.ُْٗٗ -هػُّٖٔت ذوب مياج اليةك،  اكر الجكدم، مط عض المعارؼ،  غداد،   .ٕٕ
التط وؽ اليةكم، الدكتكر ع ده الراجي، دار الياإض العر وض لمط اعض كالي ر،  وركت،  .ٖٕ

 ـ.ُٕٗٗ
التطػػػكر اليةػػػكم لمغػػػض العر وػػػض، المست ػػػرؽ ايلمػػػايي  رج تراسػػػر، عمػػػؽ عموػػػل الػػػدكتكر  .ٕٗ

 ـ.ُِٖٗ -هػَُّْع د التكاب، رمإاف 
التعروعػػػات عمػػػ  مةمػػػد السػػػود ال ػػػروؼ الجرجػػػايي، المط عػػػض الرسػػػموض، الػػػدار التكيسػػػوض  .َٖ

 ـ.ُْٕٗلمي ر، المط عض الرسموض، تكيس، 
التعاةض في اليةك،   ك جععر اليةػاس، تةووػؽ: كػكركوس عػكاد مط عػض العػايي،  غػداد،  .ُٖ

 ـ.ُٓٔٗ -هػُّٖٓ
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كجّؿ الدوف السػوكطي، مكت ػض المػّح لمط ػع كالي ػر، تعسور الجّلوف، جّؿ المةمي  .ِٖ
 ـ.ُٗٔٗ -هػُّٖٗدم ؽ، 

التعسػػػور الك وػػػر المسػػػم  (معػػػاتو  الغوػػػب( فخػػػر الػػػدوف الػػػرازم، الط عػػػض الذايوػػػض ( ػػػدكف  .ّٖ
 تاروه(.

تعسػػور الوػػر ف العظػػوـ، عمػػاد الػػدوف  ػػف كذوػػر الدم ػػوي، دار المعرفػػض لمط اعػػض كالي ػػر،  .ْٖ
 ـ.ُٗٔٗ -هػُّٖٖ وركت، 

سػػػور الوػػػوـ، ا ػػػف ةػػػوـ الجكزوػػػض، جمعػػػض مةمػػػد  كوػػػش اليػػػدكم، تةووػػػؽ: مةمػػػد ةامػػػد التع .ٖٓ
 ـ.ُْٗٗ -هػُّٖٔالعوي، مكض المكرمض، 

تعسور اليسعي المسم  مدارؾ التيزوػؿ كةوػائؽ التاكوػؿ، ع ػد ا  ػف مةمػد  ػف مةمػكد  .ٖٔ
اليعسػػػػي، دار العكػػػػر لمط اعػػػػض كالي ػػػػر، دار  ةوػػػػاّ الكتػػػػب العر وػػػػض، عوسػػػػ  ال ػػػػا ي 

 ك ركاه، ( دكف تاروه(. الةم ي
توروػػػب الموػػػرب،   ػػػك ةوػػػاف اييدلسػػػي، تةووػػػؽ: الػػػدكتكر ععوػػػؼ ع ػػػد الػػػرةمف الط عػػػض  .ٕٖ

 ـ.ُِٖٗ -هػَُِْايكل ، دار المسورة،  وركت، 
التمخػػػػػوص فػػػػػي عمػػػػػـك ال ّغػػػػػض، الخطوػػػػػب الوزكويػػػػػي، إػػػػػ طل ك ػػػػػرةل ع ػػػػػد الػػػػػرةمف  .ٖٖ

 ال رةكةي، دار الكتاب العر ي،  وركت، ( دكف تاروه(.
ةركؼ الجر في لغػض الوػر ف، الػدكتكر مةمػد ةسػف عػكاد، الط عػض ايكلػ ، دار  تياكب .ٖٗ

 ـ.ُِٖٗ -هػَُِْالعرةاف، ايردف، 
تاذوب المغض، مةمد  ف  ةمد اجزهرم، تةووػؽ: ايسػتاذ   ػراهوـ اي وػارم، دار الكتػاب  .َٗ

 ـ.ُٕٔٗالعر ي، مطا ع سجؿ العرب، الواهرة، 
كيس  ةمػد المطػكع دار التػراث العر ػي لمط ػع التكطئض،   ك عمػي ال ػمك ويي، تةووػؽ: وػ .ُٗ

 .ُّٕٗكالي ر، الواهرة، 
ر التةروػػر،  ػػرح  موػػر  ػػاده الةيعػػي عمػػ  كتػػاب التةروػػر فػػي  صػػكؿ العوػػل ج ػػف وتوسػػ .ِٗ

 هػ.َُّٓهماـ الدوف ايسكيدرم، ط ع  مط عض مصطع  ال ا ي الةم ي، مصر، 
ر الط رم، تةووؽ: مةمد الوراف (تعسور الط رم( ا ف جرو م جامع ال واف عف تاكوؿ   .ّٗ

 ػػػاكر، كغوػػػر مةوػػػؽ، الط عػػػض الذايوػػػض، مط عػػػض مصػػػطع  ال ػػػا ي الةم ػػػي، مصػػػر، 
( كعمػػػػ  غوػػػػر ُْ-ُـ. كةػػػػد اعتمػػػػدت عمػػػػ  ايجػػػػزاّ المةووػػػػض (ُْٓٗهػػػػ  ُّّٕ

 المةووض  اةي ايجزاّ.
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جامع الدركس العر وض، مصطع  الغّوويي، المط عض العصروض،  وركت، الجّز ايكؿ،  .ْٗ
 -هػػػػػُّْٗ(، ُْـ. كالجػػػػّز الذػػػػايي، الط عػػػػض (ُّٕٗ -هػػػػػُّّٗ(، ُِ(الط عػػػػض 
 ـ.ُِٕٗ -هػُِّٗ( ُُ(الط عض ( لثـ. كالجّز الذإُْٗ

الجػػامع الصػػغور فػػي اليةػػك، ا ػػف ه ػػاـ، تةووػػؽ:  ةمػػد مةمػػكد الارموػػؿ، مط عػػض دار  .ٓٗ
 ـ.َُٖٗ -هػََُْالتالوؼ، الواهرة، 

ورط ػػي، الط عػػض الذايوػػض، مط عػػض الجػػامع يةكػػاـ الوػػر ف، مةمػػد  ػػف  ةمػػد اييصػػارم ال .ٔٗ
 ـ.ُّٓٗ -هػُّّٓدار الكتب المصروض، 

الجمؿ،   ك الواسـ، ع د الرةمف  ف  سةاؽ الزجاجي، تةووؽ: ا ف   ي  يب، الط عض  .ٕٗ
ـ، كط عػػػػض  خػػػػرل، تةووػػػػؽ: ُٕٓٗ -هػػػػػُّٕٔالذايوػػػػض، مط عػػػػض كميك ػػػػؾ،  ػػػػاروس، 

 -هػػَُْْد،  ايردف، الدكتكر عمي تكفوؽ الةمػد، الط عػض ايكلػ ، دار ايمػؿ، ار ػ
 ـ.ُْٖٗ

الجيػػ  الػػدايي فػػي ةػػركؼ المعػػايي، ةسػػف  ػػف ةاسػػـ المػػرادم، تةووػػؽ: طػػل مةسػػف،  .ٖٗ
 ـ.ُٕٔٗ -هػُّٔٗ

 ف مةمػد اير ومػي، تةووػؽ: مةمػد  جكاهر ايدب في معرفض كّـ العرب، عّّ الدوف .ٗٗ
 مادم السود ةسف المكسكم الخرسػاف، الط عػض الذايوػض ، مي ػكرات المكت ػض الةودروػض

 ـ.َُٕٗهػ   ُّٖٗكمط عتاا في اليجؼ، 
جكاهر الةساف في تعسور الور ف، ع د الرةمف   ػك زوػد الذعػال ي، مي ػكرات مؤسسػض  .ََُ

 ايعممي،  وركت ( دكف تاروه(.
ت، مط عػض در سػعااةا وض ا ف السود ال روؼ الجرجػايي عمػ  المطػكؿ لمتعتػازايي، د .َُُ

 هػ.َُُّعذمايوض ، 
لمةمي عم  جمع الجكامع، كتاب في  صػكؿ العوػل ةا وض ال يايي عم   رح جّؿ ا .َُِ

 ، ط عض ذايوض ةدومض، 
ةا وض مةمد الخإرم عم   رح ا ف عووؿ عم   لعوض ا ف مالؾ ط ػع  مط عػض دار  .َُّ

 ةوػػػاّ الكتػػػب العر وػػػض، يصػػػةا اا عوسػػػ  ال ػػػا ي الةم ػػػي ك ػػػركاؤه، مصػػػر ( ػػػدكف 
 تاروه(.

اوػض  تكإػو  تعسػور الجّلػوف ةا وض الجمؿ عم  الجّلػوف، المسػماة (العتكةػات اجل .َُْ
 ـ.ُّّٗهػ   ُِّٓلمدةائؽ الخعوض( سموماف الجمؿ، مط عض مصطع  مةمد، 
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ةا ػػػوض الدسػػػكةي عمػػػ  مختصػػػر التعتػػػازايي، إػػػمف كتػػػاب  ػػػركح التمخػػػوص، ط ػػػع  .َُٓ
  مط عض عوس  ال ا ي الةم ي ك ركاؤه، مصر ( دكف تاروه(.

 ي، ( دكف تاروه(.ةا وض الدسكةي عم  مغيي الم وب، مةمد  ف عرفض الدسكة .َُٔ
ةا وض السجاعي عم   رح ا ف عووػؿ (المسػماة فػت  الجموػؿ عمػ   ػرح ا ػف عووػؿ(  .َُٕ

 ( دكف تاروه(.
ةا ػػوض السػػجاعي عمػػ   ػػرح ةطػػر اليػػدل، مط عػػض مصػػطع  ال ػػا ي الةم ػػي ك كجده،  .َُٖ

 ـ.ُّٗٗ -هػُّٖٓمصر، 
 ةا ػػوض   ػػي  كػػر  سػػماعوؿ ال ػػيكايي عمػػ   ػػرح مودمػػض ا عػػراب، لخالػػد ايزهػػرم، .َُٗ

 هػ.ُّّٕالط عض الذايوض، مط عض الياإض، تكيس، 
 ةا وض الص اف عم   رح اي مكيي عم   لعوض ا ف مالؾ ( دكف تاروه(. .َُُ
ٌّ جػامي، د .ُُُ ر سػعادت، مط عػض اةا وض ع د الغعكر الّرم عم  العكائػد الإػوائوض لمػ

 هػ.َُّٗعذمايوض، 
رم، الط عػػػض ةا ػػوض ةسػػف العطػػػار عمػػ   ػػرح ايزهروػػػض فػػي عمػػـ اليةػػػك لخالػػد الزهػػ .ُُِ

 هػ.ُِٖٗايكل ، 
ةا وض عم  اجست رؽ المعاصر، الدكتكر يااد المكس ، الط عػض ايكلػ ، المؤسسػض  .ُُّ

 ـ.َُٖٗ -هػََُْالعر وض لمدراسات كالي ر، 
 هػ.َُُّةا وض مةمد ايمور عم   رح  ذكر الذهب، المط عض الخوروض، مصر،  .ُُْ
المط عض اجزهروػض، مصػر،  ةا وض مةمد ايمور عم  مغي  الم وب، الط عض ايكل ، .ُُٓ

 هػ.ُُّٕ
ةا وض وس  ف زوف الدوف الةمصي عم   ػرح  ةمػد  ػف عمػي العػاكاي، عمػ  ةطػر  .ُُٔ

 هػ.َُّٕاليدل ك ؿ الصدل، سيض الط ع، 
الةجػض فػي الوػػراّات السػ ع،   ػػك عمػي اليةػػكم، الجػّز ايكؿ، تةووػػؽ: عمػي اليجػػدم  .ُُٕ

اح  ػػم ي، كالجػػػّز الذػػػايي ياصػػؼ، كالػػػدكتكر ع ػػد الةمػػػوـ اليجػػػار كالػػدكتكر ع ػػػد العتػػػ
 -هػػػػػػَُّْ تةووػػػػؽ: ياصػػػػؼ ك ػػػػم ي، مطػػػػا ع الاوئػػػػػض المصػػػػروض العامػػػػض لمكتػػػػاب، 

 ـ.ُّٖٗ
الةػػركؼ،   ػػك الةسػػوف المزيػػي، تةووػػؽ: الػػدكتكر مةمػػكد ةسػػيي مةمػػكد كالػػػدكتكر  .ُُٖ

مةمػػد ةسػػف عػػكاد، الط عػػض ايكلػػ ، جمعوػػض عمػػاؿ المطػػا ع التعاكيوػػض، دار العرةػػاف 
 ـ.ُّٖٗ -هػَُّْلمي ر، عماف، ايردف، 
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الةػػركؼ العاممػػض فػػي الوػػر ف الكػػروـ  ػػوف اليةػػكووف كال ّغوػػوف، هػػادم عطوػػض مطػػر  .ُُٗ
 ـ.ُٖٔٗ -هػَُْٔالاّلي، الط عض ايكل ، مكت ض الياإض العر وض،  وركت، 

ةركؼ المعايي،   ك الواسـ الزجاجي، تةووػؽ: الػدكتكر عمػي تكفوػؽ الةمػد، الط عػض  .َُِ
 ـ.ُْٖٗهػ  َُْْايردف، ايكل ، دار ايمؿ،  ر د، 

الةمؿ في  صّح الخمؿ مف كتػاب الجمػؿ، ع ػد ا  ػف السػود ال طموكسػي، تةووػؽ:  .ُُِ
سػػعود ع ػػد الكػػروـ سػػعكدم، دار الطموعػػض لمط اعػػض كالي ػػر،  وػػركت، مي ػػكرات كزارة 

 ـ.َُٖٗض، والذوافض كا عّـ، الجماكروض العراة
ح الكافوض ع ػد الوػادر  ػف عمػر خزايض ايدب كلب ل اب لساف العرب عم   كاهد  ر  .ُِِ

 ال غدادم، الط عض ايكل ، المط عض ايموروض،  كجؽ ( دكف تاروه(.
الخصػػػائص،   ػػػك العػػػت  عذمػػػػاف  ػػػف جيػػػي، تةووػػػؽ: مةمػػػػد عمػػػي اليجػػػار، الط عػػػػض  .ُِّ

 الذايوض، دار الادل لمط اعض كالي ر،  وركت، ل ياف ( دكف تاروه(.
كمط، الط عػػػػض الذايوػػػػض، المط عػػػػض الخػػػكاطر العػػػػراب فػػػػي اليةػػػػك كا عػػػػراب، ج ػػػر إػػػػ .ُِْ

 ـ.ُِٖٖايد وض،  وركت، 
دراسػػات فػػي ايدكات اليةكوػػض، الػػدكتكر مصػػطع  اليةػػاس، الط عػػض ايكلػػ ،  ػػركض  .ُِٓ

 ـ.ُٕٗٗ -هػُّٗٗالر وعوات لمي ر كالتكزوع، 
الصػرؼ كالمغػض كالرسػـ، الػدكتكر مصػطع  جػكاد، مط عػض ك دراسات في فمسعض اليةػك  .ُِٔ

 ـ.ُٖٔٗاسعد،  غداد، 
اسات المغكوض فػي العػراؽ، الػدكتكر ع ػد الج ػار جععػر الوػزاز دار الر ػود لمي ػر، الدر  .ُِٕ

 ـ.ُُٖٗ غداد، 
الدراسات اليةكوض كالمغكوض عيد الزمخ رم، الدكتكر فاإؿ صال  مادم السامرائي،  .ُِٖ

 ـ.َُٕٗ -هػُّٖٗدار اليذور لمط اعض كالي ر، 
اوػكب، اليا ػر: مكت ػض  دراسات يودوض في اليةك العر ي، الدكتكر ع ػد الػرةمف مةمػد .ُِٗ

 ـ.ُٕٓٗاجتةاد المصروض، مط عض مخومر، الواهرة، 
دراسض في ةركؼ المعايي الزائدة، ع اس مةمد السامرائي، الط عػض اجكلػ ، مط عػض  .َُّ

 ـ.ُٕٖٗالجامعض،  غداد، 
دركس في المغض العر وض، مةمد اييطاكي، كمةمكد فاخكرم، الط عض الذايوػض، مكت ػض  .ُُّ

  دكف تاروه(.دار ال رؽ،  وركت (
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دجئػػػؿ ا عجػػػاز، ع ػػػد الوػػػاهر الجرجػػػايي، تةووػػػؽ: مةمػػػكد مةمػػػد  ػػػاكر، اليا ػػػر:  .ُِّ
 مكت ض الخايجي، مط عض المديي، الواهرة ( دكف تاروه(.

دوػػػػكاف امػػػػرئ الجوػػػػوس، تةووػػػػؽ: مةمػػػػد   ػػػػك العإػػػػؿ   ػػػػراهوـ، الط عػػػػض الذايوػػػػض، دار  .ُّّ
 ـ.ُٗٔٗالمعارؼ، مصر، 

 ةمػػد  ػػف عوػػد اليػػكر المػػالوي، تةووػػؽ: رصػػؼ الم ػػايي فػػي  ػػرح ةػػركؼ المعػػايي،  .ُّْ
 ـ.ُٕٓٗ -هػُّٓٗ ةمد مةمكد الخراط، مط كعات مجمع المغض العر وض، دم ؽ، 

ركح المعػايي فػي تعسػور الوػػر ف الكػروـ، مةمػكد ا لكسػػي ال غػدادم، الط عػض ايكلػػ ،  .ُّٓ
 هػ.َُُّالمط عض الك رل ايموروض،  كجؽ، مصر، 

رج  ػػػف الجػػػكزم ال غػػػدادم، الط عػػػض ايكلػػػ ، زاد المسػػػور فػػػي عمػػػـ التعسػػػور،   ػػػك العػػػ .ُّٔ
 ـ.ُْٔٗ -هػُّْٖالمكتب ا سّمي لمط اعض كالي ر، 

السػػػراج الميوػػػر، تعسػػػور الخطوػػػب ال ػػػر ويي، الط عػػػض الذايوػػػض، دار المعرفػػػض لمط اعػػػض  .ُّٕ
 كالي ر،  وركت ( دكف تاروه(.

سر صياعض ا عراب،   ك العت  عذماف  ف جيي، تةووؽ: مصطع  السوا ك خػركف،  .ُّٖ
 ـ.ُْٓٗ -هػُّْٖالط عض ايكل ، مط عض مصطع  ال ا ي الةم ي ك كجده، مصر 

ي الػػدوف ع ػػد الةموػػػد، وػػ ػػرح ا ػػف عووػػؿ عمػػ   لعوػػض ا ػػف مالػػؾ، تةووػػؽ: مةمػػد مة .ُّٗ
 ـ.ُْٔٗ -هػُّْٖ(، مط عض السعادة، مصر، ُْالط عض (

 ػػرح   وػػات سػػو كول السػػورافي، تةووػػؽ: الػػدكتكر مةمػػد عمػػي الػػرو  ها ػػـ، مي ػػكرات  .َُْ
 ـ.ُْٕٗ -هػُّْٗدار العكر لمط اعض كالي ر، الواهرة، 

 ػػرح اي ػػمكيي عمػػ   لعوػػض ا ػػف مالػػؾ المسػػم  (مػػياج السػػالؾ  لػػ  العوػػض ا ػػف مالػػؾ(  .ُُْ
ي الػػدوف ع ػػد الةموػػد الط عػػض الذايوػػض، مصػػطع  ال ػػا ي الةم ػػي وػػتةووػػؽ: مةمػػد مة
 ـ.ُّٗٗ -هػُّٖٓك كجده، مصر، 

وػػك ي، كهػػك  ػػرح رسػػالض لمةمػػد  ػػف عمػػي  ػػرح ا ظاػػار، ع ػػد ا  ػػف  سػػماعوؿ اي .ُِْ
 هػ.َُّٓال رككم، ط ع في المط عض العذمايوض، ةسطيطويوض، 

 رح العوض ا ف مالؾ،  در الدوف  ػف جمػاؿ الػدوف  ػف مالػؾ، المعػركؼ  ػا ف اليػاظـ،  .ُّْ
 هػ.ُُِّمط عض الودس،  وركت، 

 هػ.ُٔٔٗ رح ال ردة ال كصوروض، خالد ايزهرم، مط عض ا ر اد،  غداد،  .ُْْ
 ػرح  غوػػض الطالػػب فػػي جموػؿ المطالػػب، ع ػػد الةػػافظ ع ػد الةػػؽ الةجػػاجي، الط عػػض  .ُْٓ

 هػ.ُِٔٗايكل ، مط عض كادم اليوؿ، 
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 رح التصرو  عم  التكإو ، خالد ايزهرم، ك اام ػل ةا ػوض وػس الةمصػي، دار  .ُْٔ
  ةواّ الكتب العر وض، عوس  ال ا ي الةم ي ك ركاؤه ( دكف تاروه(.

الجرجػػاكم عمػػ   ػػكاهد ا ػػف عووػػؿ عمػػ   لعوػػض ا ػػف مالػػؾ،  ػػرح ع ػػد المػػيعـ عػػكض  .ُْٕ
ك الاػػػامش  ػػػرح  ػػػكاهد ا ػػػف عووػػػؿ لمةمػػػد ةطػػػض العػػػدكم، الط عػػػض الذايوػػػض، مط عػػػض 

 ـ.ُّٕٗ -هػُّٓٓمصطع  ال ا ي الةم ي ك كجده، مصر، 
 رح جمؿ الزجػاجي، ا ػف عصػعكر اي ػ ومي، تةووػؽ: الػدكتكر صػاةب   ػك جيػاح،  .ُْٖ

ـ َُٖٗ -هػػػػََُْلجماكروػػػض العراةوػػػض، الجػػػّز ايكؿ،  ةوػػػاّ التػػػراث ا سػػػّمي، ا
 ـ.ُِٖٗ -هػَُِْكالجّز الذايي، 

 ػػػرح دوػػػكاف زهوػػػر  ػػػف   ػػػي سػػػمم ،   ػػػك الع ػػػاس ذعمػػػب، ط عػػػض دار الكتػػػب، الػػػدار  .ُْٗ
 ـ.ُْٔٗ -هػُّْٖالوكموض لمط اعض كالي ر، الواهرة، 

عػػض ي الػػدوف ع ػػد الةموػػد، الط وػػ ػػرح  ػػذكر الػػذهب، ا ػػف ه ػػاـ، تةووػػؽ: مةمػػد مة .َُٓ
 ـ.ُّٔٗ -هػُِّٖالتاسعض، مط عض السعادة، الواهرة، 

 ػػرح  ػػكاهد المغيػػي، ع ػػد الػػرةمف  ػػف   ػػي  كػػر السػػوكطي، لجيػػض التػػراث العر ػػي،  .ُُٓ
 رفوؽ ةمداف ك ركاه ( دكف تاروه(.

  رح صةو  ال خارم، الكرمايي، ( دكف تاروه(. .ُِٓ
هروػػػدم، فػػظ، ا ػػػف مالػػؾ، تةووػػؽ: ع ػػػد المػػيعـ  ةمػػد  ػػرح عمػػدة الةػػػافظ كعػػدة الّ .ُّٓ

ـ. كط عػػػض  خػػرل، تةووػػؽ: عػػػدياف ُٕٓٗالط عػػض ايكلػػ ، مط عػػػض ايمايػػض الوػػاهرة، 
 ـ.ُٕٕٗ -هػُّٕٗع د الرةمف الدكرم، مط عض العايي،  غداد، 

 رح عوكف ا عراب عم   ف فإاؿ المجا عي، تةووؽ: الدكتكر ةيا جموػؿ ةػداد،  .ُْٓ
 ـ.ُٖٓٗ -هػَُْٔالط عض ايكل ، مكت ض الميار، ايردف الزرةاّ، 

 ػػرح الوصػػائد التسػػع الم ػػاكرات،   ػػك جععػػر اليةػػاس، تةووػػؽ:  ةمػػد خطػػاب، دار  .ُٓٓ
 ـ.ُّٕٗ -هػُّّٗالةروض لمط اعض كالي ر،  غداد، 

 ػػػرح الوصػػػائد السػػػ ع الطػػػكاؿ،   ػػػك  كػػػر  ػػػف ايي ػػػارم، تةووػػػؽ: ع ػػػد السػػػّـ مةمػػػد  .ُٔٓ
 ـ.ُّٔٗهركف، دار المعارؼ، الواهرة، 

ي الػدوف ع ػد الةموػد، وػم، تةووػؽ: مةمػد مة رح الوصائد الع ػر، الخطوػب الت روػز  .ُٕٓ
 ـ.ُْٔٗهػ ُّْٖالط عض الذايوض، مط عض السعادة، الواهرة، 

ي الدوف ع ػد الةموػد، و رح ةطر اليدل ك ؿ الصدل، ا ف ه اـ، تةووؽ: مةمد مة .ُٖٓ
 ـ.ُّٔٗهػ ُّّٖ( مط عض السعادة، مصر، ُُالط عض (
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م ػػل ةا ػػوض  سػػماعوؿ  ػػرح ةسػػف الكعػػراكم عمػػ  مػػتف ا جركموػػض لمصػػيااجي ك اا .ُٗٓ
 هػ.ُُّٕالةامدم، مصر، 

 رح الممةض ال دروض في عمـ المغض العر وض، ا ف ه اـ، تةووػؽ: الػدكتكر هػادم ياػر،  .َُٔ
 ـ.ُٕٕٗ -هػُّٕٗمط عض الجامعض،  غداد، 

 ػػرح الممػػع ج ػػف جيػػي، ا ػػف  رهػػاف العك ػػرم، تةووػػؽ: الػػدكتكر فػػائز فػػارس، الط عػػض  .ُُٔ
 ـ.ُْٖٗهػ  َُْْايكل ، الككوت، 

 رح مختصر جًدا عم  متف ا جركموض، اةمد  ف زويي دةػّف، الط عػض الخامسػض،  .ُِٔ
 هػ.ُّٔٓمط عض مصطع  مةمد، مصر، 

  رح المغيي، لم ميي، مط عض ال اوض، مصر، ( دكف تاروه(. .ُّٔ
 هػ.ُِّْ رح المغيي الجار ردم، مةمد  ف ع د الرةوـ العمرم الموّيي،  .ُْٔ
 ايموروض ( دكف تاروه(.  رح المعصؿ، ا ف وعوش،  دارة الط اعض .ُٓٔ
 ػػرح المعصػػؿ فػػي صػػيعض ا عػػراب ، المكسػػـك  ػػالتجمور ، لصػػدر ايفاإػػؿ الواسػػـ  .ُٔٔ

هػػػػ( تةووػػػؽ الػػػدكتكر ع ػػػد الػػػرةمف  ػػػف سػػػموماف ُٕٔ ػػػف الةسػػػوف الخػػػكارزمي (ت : 
 العذوموف ، مكض المكرمض ، جامعض  يـل الورل 

خالػد ع ػد   الكػروـ،  رح المودمػض المةسػ ض، طػاهر  ػف  ةمػد  ػف  ا  ػاذ، تةووػؽ: - .ُٕٔ
 ـ.ُٕٔٗالط عض ايكل ، المط عض العصروض، الككوت، ص

 ػػرح المكػػكدم عمػػ   لعوػػض ا ػػف مالػػؾ، ك اام ػػل ةا ػػوض الممػػكل، دار العاػػد الجدوػػد  .ُٖٔ
 لمط اعض، ط عض ةدومض، مصر.

 ػػػػرح الكافوػػػػض يظػػػػـ الكافوػػػػض، ا ػػػػف الةاجػػػػب، تةووػػػػؽ: الػػػػدكتكر مكسػػػػ   يػػػػال عمػػػػكاف  .ُٗٔ
 ـ.َُٖٗهػ  ََُْليجؼ اي رؼ، العمومي، مط عض ا داب، ا

 ػػػػعر ال ػػػػافعي، تةووػػػػؽ الػػػػدكتكر مجاهػػػػد مصػػػػطع   اجػػػػت، دار الط اعػػػػض لمي ػػػػر،  .َُٕ
 ـ.ُٖٔٗهػ  َُْٔجامعض  غداد، 

 كاهد التكإو  كالتصةو  لم كّت الجامع الصةو ، ا ف مالؾ، تةووؽ: الدكتكر  .ُُٕ
 ـ.ُٖٓٗهػ  َُْٓطل مةسف،  ةواّ التراث ا سّمي، الجماكروض العرةوض، 

 كاهد الوطػر، الخطوػب ال ػر ويي، مط عػض مصػطع  ال ػا ي الةم ػي ك كجده، مصػر،  .ُِٕ
 ـ.ُّٗٗ

ال كاهد عم   رح  لعوض ا ف مالؾ، السػود مةمػد  ؿ السػود عمػي المكسػكم، المط عػض  .ُّٕ
 هػ.ُّّْالعمكوض، اليجؼ اج رؼ، 
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الصاة ي في فول المغض كسيف العرب في كّماا،  ةمد  ف فارس، تةووػؽ: الػدكتكر  .ُْٕ
 ـ. ُّٔٗهػ  ُِّٖمصطع  ال كومي، مؤسسض  دراف لمط اعض كالي ر،  وركت، 

صػػرؼ العياوػػض فػػي ك ػػؼ الكعاوػػض، ع ػػد ا  ػػف مةمػػد الكػػردم، ال وتك ػػي، مط عػػض  .ُٕٓ
 ـ.ُِِٗعوس  ال ا ي الةم ي ك كجده، مصر، 

اإػػػػ ، ع ػػػػد الج ػػػػار عمػػػػكاف الياومػػػػض، الط عػػػػض ايكلػػػػ ، مط عػػػػض جامعػػػػض الصػػػػرؼ الك  .ُٕٔ
 ـ.ُٖٖٗهػ  َُْٖالمكصؿ، 

إػػرائر ال ػػعر،  ك كتػػاب مػػا وجػػكز لم ػػاعر فػػي الإػػركرة،   ػػك ع ػػد ا، مةمػػد  ػػف  .ُٕٕ
جععػػػػر الوػػػػزاز الووركايػػػػي، تةووػػػػؽ: الػػػػدكتكر مةمػػػػد زغمػػػػكؿ سػػػػّـ كالػػػػدكتكر مةمػػػػد 

 وض، ( دكف تاروه(.مصطع  هدارة، اليا ر المعارؼ، ا سكيدر 
 ـ.ُُْٗهػ  ُِّّالطراز، وةو   ف ةمزة العمكم، مط عض الموتطؼ، مصر،  .ُٖٕ
ظػػػػاهرة ال ػػػػذكذ فػػػػي اليةػػػػك العر ػػػػي، الػػػػدكتكر فتةػػػػي ع ػػػػد العتػػػػاح الػػػػدجيي، الط عػػػػض  .ُٕٗ

 ـ.ُْٕٗايكل ، اليا ر: ككالض المط كعات الككوت، تكزوع دار الومـ،  وركت، 
 ااّ الػدوف السػ كي، إػمف كتػاب  ػركح  عركس ايفراح في  رح تمخوص المعتاح، .َُٖ

 التمخوص، مط عض ال ا ي الةم ي ك كجده، مصر ( دكف تاروه(.
عوكد الجماف في المعايي كال وػاف،  ػرح ع ػد الػرةمف  ػف مر ػد العمػرم، ك اام ػل،  .ُُٖ

 رح عوكد الجماف لجّؿ الدوف السوكطي، الط عض الذايوػض، مط عػض مصػطع  ال ػا ي 
 ـ.ُٓٓٗهػ  ُّْٕالةم ي ك كجده، مصر، 

عوػكد الز رجػد عمػػ  مسػيد ا مػاـ  ةمػػد، جػّؿ الػدوف السػػوكطي، تةووػؽ:  ةمػد ع ػػد  .ُِٖ
العتػػػاح تمػػػاـ، كسػػػمور ةسػػػوف ةم ػػػي، الط عػػػض ايكلػػػ ، دار الكتػػػب العمموػػػض،  وػػػركت، 

 ـ.ُٕٖٗ -هػ َُْٕ
الوػػػارئ  ػػػرح صػػػةو  ال خػػػارم،  ػػػدر الػػػدوف مةمػػػكد  ػػػف  ةمػػػد العويػػػي،  دارة  ةعمػػػد .ُّٖ

 ، دار  ةواّ التراث العر ي، ( دكف تاروه(.الط اعض الميوروض
 عمـ المعايي، دركوش الجيدم، دار الياإض لمط اعض كالي ر، ( دكف تاروه(. .ُْٖ
العػػوف، الخموػػؿ  ػػف  ةمػػد العراهوػػدم، تةووػػؽ: الػػدكتكر ماػػدم المخزكمػػي، كالػػدكتكر  .ُٖٓ

ةوػض،   راهوـ السامرائي، مطا ع الرسالض، الككوت، دار الر ود لمي ر، الجماكروػض العرا
 ـ.َُٖٗهػ  ََُْ

فاتةػػض ا عػػراب فػػي  عػػراب العاتةػػض، العاإػػؿ اجسػػعراوويي، تةووػػؽ: الػػدكتكر ععوػػؼ  .ُٖٔ
 ـ.ُُٖٗهػ  ََُْع د الرةمف، 



285 

 

فرائد اليةك الكسومض،  رح الدرة الوتومض، مةمد  ف عمي  ف ةسوف المػالكي، مط عػض  .ُٕٖ
 ـ.ُّْٔمصطع  ال ا ي الةم ي ك كجده، مصر 

دوف  ػػػف ع ػػد المعطػػػي المغر ػػي، تةووػػػؽ مةمػػكد مةمػػػد العصػػكؿ الخمسػػكف، زوػػػف الػػ .ُٖٖ
ـ، ُِٕٗهػػػػ  ُِّٗالطيػػػاةي، مط عػػػض عوسػػػ  ال ػػػا ي الةم ػػػي، ك ػػػركاه، الوػػػاهرة، 

 كهك تاروه مياة ض الرسالض.
فوػػػػل المغػػػػض ك سػػػػرار العر وػػػػض،   ػػػػك ميصػػػػكر الذعػػػػال ي، مي ػػػػكرات دار مكت ػػػػض الةوػػػػاة،  .ُٖٗ

  وركت، ( دكف تاروه(.
 هػ.ُِّْوض، ع د الرةمف  ف مةمد الجامي، العكائد الإوائوض عم  الكاف .َُٗ
فكات  الرةمكت لمةمد  ف يظػاـ الػدوف اييصػارم،   ػرح مسػمـ الذ ػكت لع ػد ا  ػف  .ُُٗ

ع ػػد ال ػػككر، فػػي هػػامش المستصػػع  لمغزالػػي، الط عػػض ايكلػػ ، المط عػػض ايموروػػض، 
 ـ.ُِِّ كجؽ، مصر، 

اف ع اس، مطا ع دار فكات الكفوات، مةمد  ف  اكر الكت ي، تةووؽ: الدكتكر  ةس .ُِٗ
 ـ.ُْٕٗصادر،  وركت، 

فػػي الدراسػػات اليةكوػػض كالمغكوػػض فػػي ةكاعػػد المغػػض العر وػػض، الػػدكتكر  ةمػػد عمػػـ الػػدوف  .ُّٗ
 ـ.ُْٕٗهػ  ُّْٗالجيدم، الط عض ايكل ، اليا ر: مكت ض ال  اب، الواهرة، 

 في اليةك العر ي، ةكاعد كتط وؽ، الط عض ايكل ، مط عض مصػطع  ال ػا ي الةم ػي، .ُْٗ
 ـ.ُٔٔٗهػ  ُّٖٔمصر، 

في اليةك العر ي، يوػد كتكجوػل، الط عػض ايكلػ ، مي ػكرات المكت ػض العر وػض،  وػركت،  .ُٓٗ
 ـ.ُْٔٗ

الوامكس المةوط، العوركز  ػادم، المؤسسػض العر وػض لمط اعػض كالي ػر،  وػركت، ( ػدكف  .ُٔٗ
 تاروه(.

 عػض الوطع كاجئتياؼ،   ك جععر اليةاس، تةووؽ: الدكتكر  ةمد خطػاب العمػر، الط .ُٕٗ
 ـ.ُٖٕٗهػ  ُّٖٗايكل ، مط عض العايي،  غداد، 

 ـ.َُٕٗ،  غداد، ةؿ كج توؿ، مصطع  جكاد، مط عض اسعد .ُٖٗ
 الكامؿ، الم رد، تةووؽ: مةمد   ك العإؿ   راهوـ، الواهرة. .ُٗٗ
كتػػاب السػػ عض فػػي الوػػراّات، ا ػػف مجاهػػد، تةووػػؽ: الػػدكتكر  ػػكةي إػػوؼ، الط عػػض  .ََِ

 ( دكف تاروه(.الذايوض، دار المعارؼ، الواهرة، 
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كتػػاب سػػو كول، سػػو كول، تةووػػؽ: ع ػػد السػػّـ هػػركف، دار الكاتػػب العر ػػي لمط اعػػض  .َُِ
 ـ.ُٖٔٗك ُٔٔٗكالي ر، الواهرة، 

الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوكف ايةاكوؿ في كجكه التاكوؿ، الزمخ ػرم،  .َِِ
 اليا ر: دار الكتاب العر ي،  وركت، ( دكف تاروه(.

 لكتب كالعيكف، ةاجي خموعض.ك ؼ الظيكف عف  سامي ا .َِّ
ك ؼ الم كؿ في اليةك، عمي  ف سموماف الةوػدرة الوميػي، تةووػؽ: الػدكتكر هػاجي  .َِْ

 ـ.ُْٖٗهػ   َُْْعطوض مطر، الط عض ايكل ، مط عض ا ر اد،  غداد، 
الككاكػػػب الدروػػػض عمػػػ  متممػػػض ا جركموػػػض، مةمػػػد  ػػػف ع ػػػد ال ػػػارم ايهػػػدؿ، الط عػػػض  .َِٓ

 ـ.ُّٕٗهػ  ُّٔٓي الةم ي، ك كجده، مصر، الذايوض، مط عض مصطع  ال ا 
الممع في العر وض، ا ف الجيػي، تةووػؽ: الػدكتكر ةسػوف مةمػد مةمػد  ػرؼ، الط عػض  .َِٔ

 ـ.ُٕٗٗهػ  ُّٗٗايكل ، اليا ر: عالـ الكتب، الواهرة، 
الممع في  صكؿ العول، ال ورازم ال افعي، الط عض ايكل  الذايوػض، مط عػض مصػطع   .َِٕ

 ه، مصر، ( دكف تاروه(.ال ا ي الةم ي ك كجد
المذؿ السائر في  دب الكاتب كال اعر، إواّ الدوف ايذور، تةووػؽ: الػدكتكر  ةمػد  .َِٖ

الةػػػػكفي، كالػػػػدكتكر  ػػػػدكم ط ايػػػػض، الط عػػػػض ايكلػػػػ ، دار ياإػػػػض لمط اعػػػػض كالي ػػػػر، 
 ـ.َُٔٗهػ  َُّٖالواهرة، 

مجػػػالس ذعمػػػب،   ػػػك الع ػػػاس  ةمػػػد  ػػػف وةوػػػ  ذعمػػػب، تةووػػػؽ: ع ػػػد السػػػّـ مةمػػػد  .َِٗ
 ـ.ُْٖٗركف، دار المعارؼ، مصر، ه

مجمػػػع ال وػػػاف فػػػي تعسػػػور الوػػػر ف، العإػػػؿ  ػػػف الةسػػػف الط رسػػػي، مي ػػػكرات  ػػػركض  .َُِ
 هػ.ُّٕٗالمعارؼ ا سّموض، 

المةػػػوط فػػػي  صػػػكات المغػػػض العر وػػػض، كيةكهػػػا كصػػػرفاا، مةمػػػد اييطػػػاكي، الط عػػػض  .ُُِ
 ـ.ُِٕٗهػ  ُِّٗ، ايكل ، مكت ض دار ال رؽ،  وركت

مػ  تمخػوص المعتػاح، الوزكويػي إػمف كتػاب  ػركح التمخػوص، مختصر التعتازايي ع .ُِِ
 مط عض ال ا ي الةم ي، ( دكف تاروه(.

 المخصص، ا ف سوده، مي كرات دار ا فاؽ الجدودة،  وركت ( دكف تاروه(. .ُِّ
مدرسض الككفض مياجاا فػي دراسػض المغػض كاليةػك، الػدكتكر ماػدم المخزكمػي، الط عػض  .ُِْ

 ـ.ُٖٓٗهػ  ُّٕٕ ي ك كجده، مصر، الذايوض، مط عض مصطع  ال ا ي الةم
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المرتجػػػػؿ، ا ػػػػف الخ ػػػػاب، تةووػػػػؽ: عمػػػػي ةوػػػػدر، مي ػػػػكرات دار الةكمػػػػض، دم ػػػػؽ،  .ُِٓ
 ـ.ُِٕٗهػ  ُِّٗ

المسػػائؿ العسػػكروات،   ػػك عمػػي اليةػػكم، تةووػػؽ: الػػدكتكر عمػػي جػػا ر الميصػػكرم،  .ُِٔ
ـ، كط عض  خػرل، تةووػؽ:  سػماعوؿ ُِٖٗ عض الجامعض،  غداد، الط عض ايكل ، مط

 ـ.ُُٖٗعماورة، مي كرات الجامعض ايرديوض، اةمد 
المسػػائؿ الم ػػكمض المعركفػػض  ال غػػدادوات،   ػػك عمػػي اليةػػكم، تةووػػؽ: صػػّح الػػدوف  .ُِٕ

 ع د ا السيكاكم، مط عض العايي،  غداد، ( دكت تاروه(.
م كؿ  عراب الور ف، مكػي  ػف   ػي طالػب الووسػي، تةووػؽ: ةػاتـ صػال  الإػامف،  .ُِٖ

ـ. كط عػػػػض  خػػػػرل، تةووػػػػؽ: وػػػػس ُٕٓٗهػػػػػ  ُّٓٗ غػػػػداد، دار الةروػػػػض لمط اعػػػػض، 
 مةمد السكاس، الط عض الذايوض، دار المامكف لمتراث، دم ؽ، ( دكف تاروه(.

 ػػػا ف اليػػػاظـ،  وف المعػػػركؼدر الػػػدالمصػػػ اح فػػػي عمػػػـ المعػػػايي كال وػػػاف كال ػػػدوع،  ػػػ .ُِٗ
 هػ.ُُّْالط عض ايكل ، المط عض الخوروض، 

 ف ع ػا السػود المعػركؼ  ػالمطرزم، تةووػؽ:  المص اح في عمـ اليةك، ياصر الدوف .َِِ
الػػدكتكر ع ػػد الةموػػد السػػود طمػػب، الط عػػض ايكلػػ ، اليا ػػر: مكت ػػض ال ػػ اب،  ػػالميورة 

 ( دكف تاروه(.
المطػػالع السػػعودة فػػي  ػػرح العروػػدة، جػػّؿ الػػدوف السػػوكطي، تةووػػؽ: الػػدكتكر ي اػػاف  .ُِِ

 خػرل، تةووػؽ: ، كط عػض ُٕٕٗوس ةسػوف، مط عػض الجامعػض المستيصػروض،  غػداد، 
ال ػػػػوه ع ػػػػد الكػػػػروـ المػػػػدرس، تةػػػػت عيػػػػكاف (العرائػػػػد الجدوػػػػدة كالمكاهػػػػب الةموػػػػدة(، 

 ـ.ُٕٕٗهػ  ُّٕٗمط عض ا ر اد،  غداد، 
 هػ.َُّّمطكؿ عم  التمخوص، التعتازايي،  .ِِِ
معػػايي الةػػركؼ، عمػػي  ػػف عوسػػ  الرمػػايي، تةووػػؽ: الػػدكتكر ع ػػد العتػػاح  سػػماعوؿ  .ِِّ

 ي ر، الواهرة، ( دكف تاروه(.دار ياإض مصر لمط ع كال م ي، 
معػػػايي الوػػػر ف، ايخعػػػش ايكسػػػط، تةووػػػؽ: الػػػدكتكر فػػػائز فػػػارس، الط عػػػض الذايوػػػض،  .ِِْ

 ـ.َُٖٗهػ  َُُْ
 ـ.َُٖٗمعايي الور ف،   ك زكروا العراّ، الط عض الذايوض، عالـ الكتب،  وركت،  .ِِٓ
عرا ػػػل، الزجػػػاج، تةووػػػؽ: الػػػدكتكر ع ػػػد الجموػػػؿ ع ػػػد  ػػػم ي،  .ِِٔ الاوئػػػض معػػػايي الوػػػر ف كاع

 العامض ل ؤكف المطا ع ايموروض صودا،  وركت، ( دكف تاروه(.
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معايي اليةك لمدكتكر فاإؿ السامرائي ، الط عض ايكل  ، دار  ةواّ التراث العر ي  .ِِٕ
 ـ .ََِٕهػ ُِْٖ،  وركت ، ل ياف ، 

معتػػػرؾ ايةػػػراف فػػػي  عجػػػاز الوػػػر ف، جػػػّؿ الػػػدوف السػػػوكطي، تةووػػػؽ: عمػػػي مةمػػػد  .ِِٖ
 ـ.ُٗٔٗر العكر العر ي، ال جاكم، ط ع دا

معجػػػـ ايد ػػػاّ، وػػػاةكت الةمػػػكم، مط كعػػػات دار المػػػامكف،  وػػػركت، ل يػػػاف، ( ػػػدكف  .ِِٗ
 تاروه(.

معجـ ايدكات اليةكوض، الدكتكر مةمد التكيجي، الط عػض الخامسػض، مي ػكرات مكت ػض  .َِّ
 ـ.ُْٕٗةكر يا،  يغازم، 

 ـ.ُٕٓٗمعجـ ال مداف، واةكت الةمكم،  وركت،  .ُِّ
اب، ع ػػػػػاس الومػػػػػي، المط عػػػػػض الةودروػػػػػض، اليجػػػػػؼ اج ػػػػػرؼ، معجػػػػػـ الكيػػػػػ  كايلوػػػػػ .ِِّ

 ـ.َُٕٗهػ  ُّٖٗ
 ـ.ُٗٓٗهػ  ُّٖٕمعجـ المؤلعوف، عمر كةالض، مط عض الترةي، دم ؽ،  .ِّّ
معجػػػـ المصػػػطمةات العر وػػػض فػػػي المغػػػض كايدب، مجػػػدم كه ػػػض، ككامػػػؿ المايػػػدس،  .ِّْ

 ـ.ُْٖٗالط عض الذايوض،  وركت، 
  راهوـ مصطع  كزمّؤه، ( دكف تاروه(.المعجـ الكسوط، مجمع المغض العر وض،   .ِّٓ
 المعموات الس ع، الزكزيي، مي كرات مكت ض المعارؼ،  وركت ( دكف تاروه(. .ِّٔ
 هػ.َُُّالمغيي في عمـ اليةك،  ةمد  ف ةسف الجار ردم، ايستايض،  .ِّٕ
مغيػػػي الم وػػػب عػػػف كتػػػب ايعاروػػػب، ا ػػػف ه ػػػاـ، تةووػػػؽ: مةمػػػد مةػػػي الػػػدوف ع ػػػد  .ِّٖ

 الةمود ( دكف تاروه(.
،  ةمػد  ػف مصػطع  ال ػاور معتا .ِّٗ ح السعادة كمص اح السوادة في مكإكعات العمـك

 طػػػاش ك ػػػرم زاده، تةووػػػؽ: كامػػػؿ كامػػػؿ  كػػػرم، كع ػػػد الكهػػػاب   ػػػك اليػػػكر، مط عػػػض 
 اجستوّؿ الك رل، الواهرة ( دكف تاروه(.

، السكاكي، تةووؽ:  كـر عذمػاف، وكسػؼ، الط عػض ايكلػ ، مط عػض دار  .َِْ معتاح العمـك
ـ، كط عػػػض  خػػػرل غوػػػر مةووػػػض ةدومػػػض، الط عػػػض ُِٖٗهػػػػ  َُِْغػػػداد، الرسػػػالض،  

 ايكل ، الط عض ايد وض، مصر.
 هػ.ُِّّالمعصؿ في عمـ العر وض، الزمخ رم، مط عض التودـ، مصر،  .ُِْ
المعإؿ في  رح   وػات المعصػؿ، مةمػد  ػدر اليعسػايي،  اػامش المعصػؿ فػي عمػـ  .ِِْ

 العر وض.
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: مةمػػػد تكفوػػػؽ ةسػػػوف، مط عػػػض ا ر ػػػاد، الموا سػػػات،   ػػػك ةوػػػاف التكةوػػػدم، تةووػػػؽ .ِّْ
 ـ.َُٕٗ غداد، 

 المواصد اليةكوض العويي،  اامش خزايض ايدب. .ِْْ
الموتصػػد فػػي  ػػرح ا وإػػاح، ي ػػي عمػػي اليةػػكم، ع ػػد الوػػاهر الجرجػػايي، تةووػػؽ:  .ِْٓ

 ـ.ُِٖٗالدكتكر كاظـ  ةر المرجاف، دار الر ود،  غداد، 
ض، دار الكتب،  وركت، ( ػدكف الموتإب، الم رد، تةووؽ: مةمد ع د الخالؽ عإوم .ِْٔ

 تاروه(.
ميػػػافع الػػػػدةائؽ فػػػي  ػػػػرح مجػػػامع الةوػػػػائؽ، ع ػػػد ا  ػػػػف مةمػػػد الخػػػػادمي الركمػػػػي  .ِْٕ

 هػ.ُِّٕالةيعي، دار الط اعض العامرة، 
الميتخػػػػػب مػػػػػف كػػػػػّـ العػػػػػرب، مةمػػػػػد جععػػػػػر الكر ا ػػػػػي، مط عػػػػػض ا داب، اليجػػػػػؼ  .ِْٖ

 ـ.ُّٖٗهػ  َُّْاج رؼ، 
مػػػدم، مط عػػػض عمػػػي صػػػ و ، موػػػداف ايزهػػػر، ميتاػػػ  السػػػكؿ فػػػي عمػػػـ ايصػػػكؿ، ا  .ِْٗ

 مصر، ( دكف تاروه(.
الميخػػػكؿ مػػػف تعمووػػػات ايصػػػكؿ،   ػػػك ةامػػػد الغزالػػػي، تةووػػػؽ: مةمػػػد ةسػػػف هوتػػػك،  .َِٓ

 ـ.َُٕٗهػ  َُّٗدم ؽ، 
المػػػػياج فػػػػي الوكاعػػػػد كا عػػػػراب، مةمػػػػد اييطػػػػاكي، الط عػػػػض الخامسػػػػض، مكت ػػػػض دار  .ُِٓ

 ال رؽ،  وركت ( دكف تاروه(.
الكػػػّـ عمػػػ   لعوػػػض ا ػػػف مالػػػؾ،   ػػػك ةوػػػاف اييدلسػػػي، يوكهػػػافف، مػػػياج السػػػالؾ فػػػي  .ِِٓ

 ـ.ُْٕٗ موركا، 
مكاهب العتاح في  رح تمخوص المعتاح، ا ػف وعوػكب المغر ػي، إػمف كتػاب  ػركح  .ِّٓ

 التمخوص.
المػػكجز فػػي اليةػػك، ا ػػف السػػراج، تةووػػؽ: مصػػطع  ال ػػكومي، ك ػػف سػػالـ دامرجػػي،  .ِْٓ

 ـ.ُٓٔٗمطا ع  دراف ك ركاه،  وركت، 
فػػػػػي اليةػػػػػك الكػػػػػكفي، صػػػػػدر الػػػػػدوف الكيغػػػػػراكم، مط عػػػػػض الترةػػػػػي، دم ػػػػػؽ، المػػػػػكفي  .ِٓٓ

 ـ.َُٓٗهػ  َُّٕ
 ـُٕٓٗاليةك المصع ، الدكتكر مةمد عود، مط عض ال  اب، الواهرة،  .ِٔٓ
ـ، ُٔٔٗاليةك الكافي، ايستاذ ع اس ةسػف، دار المعػارؼ، مصػر، الجػّز ايكؿ،  .ِٕٓ

 ـ.ُّٔٗـ كالرا ع، ُْٔٗـ، كالذالث ُّٔٗكالذايي 
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 وجػػػاز فػػػي دراوػػػض ا عجػػػاز، فخػػػر الػػػدوف الػػػرازم، مط عػػػض ا داب كالمؤوػػػد، يااوػػػض ا .ِٖٓ
 هػ.ُُّٕمصر، الواهرة، 

همػػػع الاكامػػػع  ػػػرح جمػػػع الجكامػػػع، جػػػّؿ الػػػدوف السػػػوكطي، تةووػػػؽ: ايسػػػتاذ ع ػػػد  .ِٗٓ
، دار ال ةػػػػكث العمموػػػػض،  السػػػػّـ مةمػػػػد هػػػػركف، كالػػػػدكتكر ع ػػػػد العػػػػاؿ سػػػػالـ مكػػػػـر

هػػػػػػ  ُّٕٗـ، كالجػػػػػّز الذالػػػػػث ُٕٓٗػ  هػػػػػُّْٗالككوػػػػػت، الجػػػػػّز ايكؿ كالذػػػػػايي 
ـ، كط عض  خرل تودوـ اليعسايي دار المعرفض لمط اعض كالي ر،  وركت ( ػدكف ُٕٕٗ
 تاروه(.

الكاإػػ  فػػي عمػػـ العر وػػض ، ي ػػي  كػػر الز وػػدم اي ػػ ومي اليةػػكم، تةووػػؽ: الػػدكتكر  .َِٔ
 ع د الكروـ خموعض ( دكف تاروه(.

وف المرصػػػعي، الط عػػػض ايكلػػػ ، مط عػػػض الكسػػػومض ايد وػػػض  لػػػ  العمػػػـك العر وػػػض ، ةسػػػ .ُِٔ
 هػ.ُِٖٗالمدارس الممكوض، 

كفوػات ايعوػاف ك ي ػػاّ   يػاّ الزمػاف،   ػػف خمكػاف، تةووػؽ: الػػدكتكر  ةسػاف ع ػػاس ،  .ِِٔ
 ـ.ُٕٕٗهػ ُّٕٗمطا ع دار صادر،  وركت، 
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 الكتاب الثانينحكياتي القرآنية : 
 دراسة نحكية/ )ما( في القرآف الكريـ  

 مقدمة
ٍمػدي لمٌػًل رىبل اٍلعىػالىًموفى ، الركٍةمػػًف الػركًةوـً  ً ٍسـً الٌمًل الركٍةمػىًف الػركًةوـً ، كاٍلةى
مكػدو رىسيػكًؿ ا ، كخػاتىـً اليك وػوف ،  مىػ  ميةى ػًمًؾ وىٍكـً الدلوًف ، كالصكّةي كالسكّـي عى ، مى

ًعػػػوف ، مػػػف اييصػػػارً  مىػػػ   ًلػػػًل ك ٍصػػػةاً ًل  ٍجمى كالماػػػاجروف ، كالػػػذوف ات عػػػكهـ  كعى
  إةسافو  ل  وكـً الدلوف 

ك عد ، فاذا كتا ي : (ما( في الور ف الكروـ /دراسض يةكوض ،  سػاؿ ا  
، جػػؿك  ػػايل ،  ف ويعػػع  ػػل ال ػػاةذوف كالدارسػػوف ، ك سػػالل سػػ ةايل ،  ف وتو كمػػل 

ا لكجال الكروـ ، الماـك  موف . ّن خالصن  ميلي عم
الكتا ض فول رغ تي في خدمض كتاب ا  مكإكع وتعمؽ  اليةك  دفعتيي  ل 

الور يي، ك عد  ف عودت اليوض عم  ذلؾ تةروت  ٍف تككف دراستي في مكإكع 
ج ت غميي طكؿ مادتل  جمع  تاتاا فوككف  ةذي  ةرب  ل  الجمع ميل  ل  
 الدراسض ، كلذلؾ رغ ت في  ٍف  ةتصر عم  دراسض  داة كاةدةو مف ايدكات

 فاخترت ايداة (ما( لكذرة كركدها كتعدد معايواا في الور ف الكروـ.
لود ديرسىٍت (ما( في كتب اليةك كالمغض كعمـ المعايي في   كابو متعرةضو، 
كجمعت معايواا المختمعض الكتب التي اختصت  دراسض ايدكات، كفٌصؿ   ك 

معركفض عمي اليةكم مسائماا الم كمض في كتا ل (المسائؿ الم كمض( ال
 ال غدادوات، كمف الكتب الةدوذض التي تياكلت هذه ايداة  الدراسض كتاب 
(دراسات ييسمكب الور ف( لمةمد ع د الخالؽ عإومض.  ٌج  ٌف هذه الدراسات 
الودومض كالةدوذض عم  كذرتاا تكررت فواا المعمكمات  ك ت ا ات ، كما  ٌياا 

اا ما تزاؿ تةتاج  ل  دراسضو ؛  ظارت  ٌف في (ما( مسائؿ م كمضن، كجدت  يٌ 
 لذلؾ كاف مياجي العاـ في هذا ال ةث م يًوا عم  ذّذض  يسس.
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 ةدها: العياوض  دراسض المسائؿ الم كمض في (ما( كالعرؽ  وياا ك وف 
عمٍت  ميزلتاا.  ايدكات كايلعاظ التي  ا اتاا في الدجلض  ك جي

 معايواا المختمعض.كالذايي: التعرؼ  ل   صؿ (ما( الذم وجمع  وف 
كالذالث: دراسض معايي (ما( الكاردة في الور ف الكروـ كتوسوماا كتسموتاا 

 كما ةسلمٍت كسيموٍت في كتب اليةك.
لذلؾ تالؼ هذا ال ةث مف  ا وف جعمت ايكؿ في معايي (ما( اجسموض، 
 ك د ت  المكصكلض التي تيعدح معرفض عيد اليةاة، كهي  كذر معايي (ما( كركدنا
في المغض كالور ف الكروـ، ذـ  اليكرة المجردة مف معي  الةرؼ، تمتاا اليكرة 
المتإميض معياه كجعمت كٌؿ ةسـ مف هذه ايةساـ فصّن فتالؼ هذا ال اب مف 

 ذّذض فصكؿ إميت العصؿ ايكؿ ذّذض م اةث: 
  ةدها (ما( المكصكلض  وف التعروؼ كالتيكور. 

 ز عكدها عم  العاةؿ كامتياعل.كالذايي (ما( المكصكلض  وف جكا
ر  . (ُ(كالذالث معي  (ما( المكصكلض كمعايي (ما( اييخى

كتإمف العصؿ الذايي م ةذوف: ايكؿ: في اليكرة المكصكفض كالذايي في 
 التعج وض.

ا: ايكؿ في اجستعااموض كالذايي في  كتإمف العصؿ الذالث م ةذوف  وإن
 ال رطوض.

(ما( الةرفوض، ك د ت  المصدروض  كجعمت ال اب الذايي في معايي
جختّؼ اليةاة فواا، فاياؾ مف ذهب  ل   ٌياا اسـ ، ذـ تمتاا (ما( اليافوض 

                                                 

ر( في الور ف الكروـ في الجمع المعمـك كالمةدد عدده ، كوكلل  ُ( ( جاّ لعظ ( يخى
(}وكسؼ :  رى وا ساتو ٍإرو كى يخى { كجاّ لعظ ( يٍخرىل( في الجمع ّْتعال  :(سىٍ عى سيٍي يّتو خي

{ ُٖغور المعمـك كغور المةدد عدده ، كوكلل تعال  : (كليى فواا مآربي  يٍخرىل(}طل : 
ل( في المكإع الذايي ويتاي  الؼ معتكةض ؛ لوككف تع ورنا عف عدد معتكح غور كلعظ ( يٍخرى 

( في المكإع ايكؿ . رى  مةدد ،  خّؼ ( يخى
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التي ج اختّؼ في ةرفوتاا ، كجعمت الزائدة  خر معايي هذا ال اب ؛ يٌياا 
عيدت عيد اليةاة ، كما هك ظاهر مف تسموتاا ، زائدةن لوس لاا معي   ساسي 

ٌؿ ةسـ مف هذه ايةساـ الذّذض فصّن ، تالؼ العصؿ ايكؿ ككذلؾ جعمتي ك
مف م ةذوف:  ةدهما  عيكاف (ما( المصدروض كالمكصكجت الةرفوض كالذايي 

ر.   عيكاف: معي  (ما( المصدروض كمعايي (ما( اييخى
كةد ةسـ اليةاة (ما( اليافوض عم  ةسموف: عاممض كهي الداخمض عم  الجممض 

: كهي الداخمض عم  الجممض الععموض ؛ لذا كاف هذاف اجسموض كغور عاممض 
 المكإكعاف م ةذي العصؿ الذايي.

  ما العصؿ الذالث فوتعمؽ  ػ(ما( الزائدة كلل ذّذض م اةث.
  ةدها: (ما( التي  معي  صمتاا.
 كالذايي: (ما( المةذكفض الصمض.
 كالذالث: (ما( المعردة الصمض.
اعتمدتي عمواا فود كايت كتب اليةك م تدئضن  ٌما المصادر ايساسوض التي 

 كتاب سو كول ككتب معايي الةركؼ كةركؼ المعايي لمزجاجي كرصؼ 
الم ايي لممالوي، ككتب معايي الور ف كمعايي الور ف لمعٌراّ كمجاز الور ف ي ي 
ع ودة، ككذلؾ كتب ا عراب كإعراب الور ف لميٌةاس كم كؿ  عراب الور ف 

 فدتي مف كتب التعسور كجامع ال واف لمط رم كالكٌ اؼ لمٌكي الووسي ، ك 
لمزمخ رم كمف كتب الوراّات ككتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد 
كالمةتسب ج ف جٌيي، كمف كتب ال ّغض كدجئؿ ا عجاز لع د الواهر 

 الجرجايي كا وإاح لموزكويي.
الةدوذض رفدنا ككاف كتا ا التع ور الور يي كمعايي اليةك  كذر المصادر 

لم ةث ؛  ٍذ  سط الدكتكر فاإؿ السامرائي في كتا ول هذوف  راّه ك فكاره في 
مسائؿ كذورة تتعمؽ  ػ(ما( كمعايواا كاستعماجتاا في الور ف الكروـ فكافوياه في 

ر.  مسائؿ ككاف ليا ر مه   خر في مسائؿ  يخى
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وخمك مكإعه  كةد كردت (ما( في الور ف الكروـ في مكاإع كذورة كوكاد ج
مياا  ٌج كمف اليةاة  ك المعسروف مف  جاز فول  كذر مف كجل كةد ةدديا 

 معايواا  ترجو   عإاا عم   عض  ورائف لعظوض  ك معيكوض  ك  اما معنا.
هذا ما  تايول ر ي مف العمـ كج وكمؼ ا يعسنا  ٌج ما  تاها لل الةمد  كجن 

ة كس ةاف ر ؾ رب العزة عما وصعكف ك خرنا ، كهك  هؿ التوكل ك هؿ المغعر 
 كسّـ عم  المرسموف كالةمد  رب العالموف.

 الباب األكؿ :  )ما( اءسمية
 الفصؿ األكؿ : )ما( المكصكلة
 : المبحث األكؿ : )ما( المكصكلة بيف التعريؼ كالتنكير

ـٌ  يعسل ،  عيٌدت (ما( مف ايسماّ المكصكلض كعيرلؼ المكصكؿ  اٌيل ج وت
ـك  ما  عده كاف كوةت ـٌ  ل اسمنا ، فإذا ت اج  ل  كّـ  عده ، تصمل  ل. لوت

كةد سيموت ايسماّ المكصكلض،  ك  سماّ ( ُ(ةكمل ةكـ سائر ايسماّ التاٌمض
كتعرب ةسب مكةعاا مف ( ِ(الصّت ؛ يياا تعتور  ل  صّت تكإةاا

ت  ايلؼ الجممض كييسب  ل  ايخعش ةكلل: (( فك ايسماّ المكصكلض تعرف
كالّـ،  ٌما (ما( ك(مىف( فاما في معي  ما فول ايلؼ كالّـ
، كذهب جماكر (ّ(

اليةاة  ل   ٌياا تعرفت  العاد الذم في الصمض كاستدلكا عم  ذلؾ  ػ(ما( 
ك(مىف( المجردتوف مف(اؿ(، فاجسـ المكصكؿ ويعدح عيدهـ معرفض ؛ يفك الصمض 

                                                 

، ك رح الممةض ال دروض  ُّٖ/ ّك رح المعٌصؿ ج ف وعوش  ٗٔ/ ّ( الكتاب لسو كول  ُ(
العداّ  كالكٌياش في اليةك كالصرؼ ي ي ُّْ/ ُفي عمـ المغض العر وض ج ف ه اـ 

، ككا ؼ الخصاصض عف  لعاظ الخّصض ج ف الجزرم ُّٔعماد الدوف ص
، ك رح الةدكد َُٓ، كالم كاة العتةوض عف ال معض المإٌوض لمسوكطي صّٗص

 .ْٕاليةكوض لمعاكاي ص
 .َّٖ -ّٕٗ(  سرار العر وض ي ي ال ركات  ف ايي ارم ص  ِ(
 .ُّٓ/ِ(  رح جمؿ الزجاجي ج ف عصعكر  ّ(
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ذا ةالكا عف (الذم( ك(التي(:  فك ايلؼ كالّـ ت ٌويل كتزوؿ   اامل كتيكوره ؛ كلا
فواما زائدتاف كلوستا فواما لمتعروؼ ؛ يفك التعروؼ  صمتاما، كهي الجممض 
التي  عدهما، فمك كايتا فواما لمتعروؼ يدكل ذلؾ  ل   ف وجتمع فواما 

 .(ُ(تعروعاف، كذلؾ ج وجكز
الكّـ ، مما هك  ك وف اليةاة الغرض مف استعماؿ (الذم( كفركعاا في

م دّك  ػ(اؿ( فذكركا  فك في العر وض  دكات استعممت لمكصؿ ، مف ذلؾ ( وكاا( 
ا فول ايلؼ كالّـ َُٖفود ذكر سو كول (ت هػ(  يكل ج وجكز  ف تيادم اسمن

 واّ اليداّ  ؿ تستعمؿ ( ٌواا( ليداّ ما فول (اؿ( كعمؿ ذلؾ  ايكاـ جاؤكا 
ّ الذم فول (اؿ( ككذلؾ (مىف( ك(ما(  ٌيما وذكراف  ػ( ٌواا( لوصمكا  ل  يدا

 كوعيي  الة ك الصمض. (ِ(لة كهما
هػ(  فك ((الذم( اجتم ت في الكّـ ُّٔكذكر   ك  كر  ف السراج (ت 

لتككف كصمض لكصؼ المعارؼ  الجمؿ، كما جاؤكا  ػ( ٌم( متكصموف  اا  ل  
كالموصكد يداّ الرجؿ ك( ٌم( يداّ ما فول (اؿ( فوالكا: وا  ٌواا الرجؿ ، 

 ((.(ّ(كصمض
هػ( هذا الغرض  وكلل: (( ٌف (الذم(  ٌيما كةع ِّٗك كإ  ا ف جيي (ت 

 ج  (ْ(في الكّـ تكصّن  ل  كصؼ المعارؼ  الجمؿ، كذلؾ  ٌف الجمؿ يكرات
تراها تجرم  كصافنا عم  اليكرات، في يةك: مررتي  رجؿ   كه ةائـ، كيظرتي 

ختل ، فمما  يرود مذؿ هذا في المعرفض، لـ ومكف  ف توكؿ :  ل  غّـ ةامت  ي 
مررت  زود   كه ةائـ، عم   ف تككف الجممض (  كه ةائـ( كصعنا لزود ؛ ييكل ةد 
ذ ت  فك الجممض يكرة كمةاؿ  ف تكصؼ المعرفض  اليكرة فجرل هذا في 

                                                 

 .ُُْ/ِك رح المعصؿ ج ف وعوش  ُٕٗ/ّلموتإب ( ا ُ(
 .َُٔ/ ِ( الكتاب  ِ(
 .ِِٕ/ ِ( ايصكؿ في اليةك  ّ(
 .ُْٓ( تعد الجممض عيد اليةاة يكرة ، ويظر دجئؿ ا عجاز ص ْ(
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فإذا  اجمتياع مجرل امتياعاـ  ٌف ووكلكا : مررتي  زود كروـ، عم  الكصؼ،
كاف الكصؼ جممض يةك: مررتي  رجؿ   كه ةائـ ، لـ ومكف  ذا  رادكا كصؼ 

يفك الّـ مف خكاص ايسماّ، فجاؤكا  (ُ(المعرفض  يةك ذلؾ  ف ودخمكا (الّـ(
 ػ(الذم( متكصموف  ل  ل  كصؼ المعارؼ  الجمؿ، كجعمكا الجممض التي 

الذم   كه ميطمؽ ك ايد كايت صعض لميكرة صمض لػ(الذم( فوالكا: مررت  زود 
التي ةاـ ا كها ، كيظور هذا  ٌياـ لٌما  رادكا يداّ ما فول جـ المعرفض كلـ 
ومكياـ  ف و ا ركه  ػ(وا( ًلما فواا مف التعروؼ كا  ارة تكصمكا  ل  يدائاا 
 إدخاؿ ( ٌم( فواا فوالكا: وا  ٌواا الرجؿ، فالموصكد  اليداّ هك الرجؿ ك( ٌم( 

ا  ٌف الموصكد في ةكلؾ: مررت  الرجؿ الذم ةاـ  خكه،  ف كصمض  لول، كم
وكصؼ الرجؿ  وواـ  خول، فمما لـ ومكياـ ذلؾ ًلما ذكرياه تكصمكا  لول 

  (ِ(  ػ(الذم(((
ك ٌكد   ك ةواف اييدلسي  ٌف الغرض مف استعماؿ اجسـ المكصكؿ 

ت هذه سكاّ  كاي( ّ( (الذم(  ٍف وككف ((كصمض  ل  كصؼ كؿ معرفضو  صمتل((
 الصمض جممض  ـ   ل جممض  ـ معردنا  ـ مةذكفضن.

 (ْ(كةد   ار  ل  هذا الغرض يةاة  خركف مياـ: ع د الواهر الجرجايي
 (ٔ(هػ( ك  ك ال ركات  ف ايي ارمّٖٓ(ت (ٓ(هػ( كالزمخ رمْْٕ(ت

                                                 

 ( وعيي  ػ (الّـ( (اؿ( التعروؼ. ُ(
 .ّْٓ- ّّٓ/ ُ( سر صياعض ا عراب  ِ(
 .ٕٕ/ ُ( ال ةر المةوط  ّ(
 .ُْٓا عجاز ( دجئؿ  ْ(
 .ّٕ/ ُ( الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوكف ايةاكوؿ في كجكه التاكوؿ  ٓ(
 .ُّٖ -َّٖ(  سرار العر وض ص ٔ(
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كمما تودـ مف كّـ اليةاة  (ِ(هػ( كغورهـّْٔ(ت (ُ(هػ( كا ف وعوشٕٕٓ(ت
 توض:يستيتج الةوائؽ ا 

 ٌف اليةاة راعكا في  عراب اجسـ المكصكؿ كصمتل الجايب المعظي، كهك 
ظاكر عّمض ا عراب عمول كظاكرها عم  ( ٌم( كظاكرها عمول في التذيوض 

كةد صٌرح ا ف جيي  اٌف الموصكد في يةك، مررت  (ّ(يةك:  ة ؿ المذاف فازا
هذا وعيي  ٌف جممض:  الرجؿ الذم ةاـ  خكه ،  ف وكصؼ الرجؿ  وواـ  خول ، ك 

ةاـ  خكه، لاا مةؿه مف ا عراب ، كهك الجٌر في هذا المذاؿ، ذلؾ  ٌياا صعض 
ؿ  اا  ل  هذا الكصؼ، كما ذكره ا ف  لمرجؿ،  ٌما (الذم( فموست  ٌج  داة تيكصل
جيي هك الذم عمول اليةاة ، كما ت وف سالعنا ، كةد مٌر تعروعاـ لّسـ 

تل كج وكمؿ معياه  ٌج  صمتل فاك جزّه مياا،  ؿ المكصكؿ  اٌيل ج تتـ اسمو
، (ٓ(لذلؾ ذهب  عإاـ  ل  تكةود  عرا اما (ْ(صرةكا  اٌياما كاجسـ الكاةد

:  ة ؿ الذم فاز، كاف وي غي  ف وعرب (الذم فاز( في مةؿ  ّن فعي ةكليا مذ
كاستوّؿ المكصكؿ  اذا ا عراب هك  (ٔ(رفع فاعّن كاٌيل ةاؿ:  ة ؿ العائز

الذم  ٌدل  ل   ف تيترؾ الصمض مف غور  ف وككف لاا مةؿه مف ا عراب ، 
ككذلؾ يعامؿ (ما( المكصكلض مع صمتاا، هذا  ذا استيديا في ا عراب  ل  

 المعي  كالتعروؼ الذم ذكركه كالغرض الذم  ويكه.
سماّ  الجممض دكف لككف الجممض يكرة جاز  ف تكصؼ اليكرات مف اي

كساطض  داةو ، يةك:  ة ؿ طالبه فاز في الس اًؽ ، فإذا عٌرفيا العاعؿ في هذا 

                                                 

 .ُُْ/ ّ(  رح المعصؿ  ُ(
 .ُِٗ/ ُ(  دائع العكائد ج ف ةوـ الجكزوض  ِ(
 .َْٗ/ ِ( مغيي الم وب عف كتب ايعاروب ج ف ه اـ  ّ(
 .ُٕٗ/ ّ( الموتإب  ْ(
 .َْٗ/ِ( كهذا ر م يس ل ا ف ه اـ  ل   عض اليةاة، مغيي الم وب  ٓ(
 .ِِٖ/ ْ( كةد جعؿ سو كول (( (الذم إرب(  ميزلض (الإارب((( الكتاب  ٔ(
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المذاؿ كجب استعماؿ (الذم( فول ك ف يوكؿ:  ة ؿى الطالبي الذم فاز ؛ ذلؾ  ٌف 
(الذم( استعممت لتعروؼ الجممض كما استعممت (اؿ( لتعروؼ المعرد فكّهما 

تزود في  يائاا عم  (اؿ( يٌياا خيصصت  تعروؼ لمتعروؼ،  ٌج  ٌف (الذم( 
الجممض كالجممض تةتاج  ل   داة  ةكل في ال ياّ ك دٌؿ عم  التعروؼ مما وةتاج 

  لول المعرد.
صرح اليةاة  اٌف (الذم( اجتم ت في الكّـ لتككف كصمض لكصؼ 
 المعارؼ  الجمؿ كهذا وعيي  ٌف ايسماّ المكصكلض (الذم( كفركعاا ج  ٌد  ف
ٌما مةذكؼه مودره ةامت ايسماّ المكصكلض  وككف لاا مكصكؼ  ٌما ظاهر كاع
موامل، فإذا كايت هذه هي الةوووض فإٌف الإمور العائد في جممض الصمض وككف 
 عائدنا عم  هذا المكصكؼ ج عم  ايسماّ المكصكلض كما وعرب المعر كف.

ة  ػ(اؿ ( تيعٌد كصمض عيدما صرح اليةاة  اٌف ايسماّ المكصكلض الم دّك
لكصؼ المعارؼ  الجمؿ، لـ وعيكا  ذلؾ  خراج ايسماّ المكصكلض غور 
ة  ػ(اؿ( مذؿ (ما( ك( مىٍف( مف هذا الغرض  صعضو عامضو، فاجسـ  الم دّك
المكصكؿ استعمؿ  داة لر ط المكصكؼ  صعتل ؛ لذلؾ عيرلؼ  اٌيل ((اسـه 

ال ركات  ف ايي ارم:  كفي هذا ووكؿ   ك (ُ(مععكؿه مف كصؿ ال يّ  غوره(( 
(( ٌف  سماّ الصّت  ٌيما  دخمكها في الكّـ تكصّن  ل  الكصؼ  الجمؿ(( 

 كورود  اسماّ الصّت: ايسماّ المكصكلض. (ِ(
كةد ذكر اليةاة  ٌيل ج وكصؼ مف  وف المكصكجت  ٌج  ػ(الذم(     
 ٌف اجسـ  ذلؾ (ُ(كلاذا ذكركا  ٌف (ما( المكصكلض ج توع صعضن  (ّ(كفركعاا

                                                 

، ك رح التصرو  عم  التكإو  لخالد َٕ/ ُ( ةا وض الخإرم عم   رح ا ف عووؿ  ُ(
 .َُّ/ ُايزهرم 

 .ِّٖ -ُّٖ(  سرار العر وض ص ِ(
كويظر دراسات ييسمكب الور ف، ع د الخالؽ عإومض،  َّٗ -ّٖٗ/ ْك اؼ ( ال ّ(

 .ّّٓ/ ّالعسـ ايكؿ 
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المكصكؿ ج وعرب صعض  ٌج عيد ظاكر مكصكفل ، فإٌف (الذم( التي  ٌكد 
اليةاة  ٌياا تستعمؿ كصمض لكصؼ المعرفض  الجممض، ج تعرب صعض  ذا ةذؼ 
مكصكفاا ؛ يياا توكـ عيدئذ موامض، فيةك:  ة ؿ الطالب الذم فاز، وعرب 

عاعؿ كةكليا:  ة ؿ الذم (الطالب( فاعّن ك(الذم( صعض لل، لكف عيد ةذؼ ال
فاز، ج تعرب (الذم( عيد اليةاة صعض لمعاعؿ المةذكؼ،  ؿ تعرب عيدهـ 
فاعّن ؛ فأٌف المكصكؼ  ػ(الذم( غال نا ما وةذؼ ل وكعل كمعرفتل، توـك 

عرا ل.   الصعض (الذم( موامل فتاخذ ةكمل كاع
اا  اٌف ك(ما( ك(مىٍف( مذؿ (الذم( في هذا ال اب  ٌج  ٌياما وختمعاف عي

هػ(  ل  هذه ْٕٓمكصكفواما ج وصٌ   ظاارهما ، كةد   ار   ك ةواف (ت 
ـٍ  ـٍ ًفي ايىٍرًض مىا لى المسالض عيدما عرض  عراب (ما( في ةكلل تعال  (مكككيكاهي

( ]اييعاـ:  ـٍ [ فميع  ٍف تككف (ما( في هذه ا وض  ميزلض (الذم( ٔييمىكلف لككي
ـى يٌياا تككف (( تودور: ال ًذؼى الميعكت ك ةو تمكوف الذم لـ يمكيكـ فول، فةي

اليعت موامل، كهذا ج وجكز ؛ يٌف (ما( ج تككف يعتنا لممعارؼ، لك ةمت: 
رى ىلي زوده، لـ وجز، كلك ةمت:  رى ىلي زوده، ترود: الذم إى ٍربى ما إى رىبى الإى إى

رى ىلي زوده، جاز(( ٍربى الذم إى  ( ِ(الإى
كهك في كّمل هذا وؤكد مسالتوف:  ةداهما  ٌف (الذم( ج  ٌد مف  ٍف 
،  ف لـ وكف ظاهرنا كجب تودوره ، كالذايوض: ةكلل (( ٌف (ما(  تككف يعتنا لميعكتو
ج تككف يعتنا لممعارؼ(( وعيي  ٌياا تككف يعتنا لميكرات العاٌمض ؛ فمككف 

لمكصكلض ج توع صعضن ، مكصكفاا ج وصٌ   ظااره ، ذكر اليةاة  ٌف (ما( ا
كهـ ج وعيكف مف ذلؾ  ٌياا ج مكصكؼ لاا ،  ؿ هي مذؿ (الذم( ج  د لاا 
مف مكصكؼ  ٌج  ٌيل ومـز ةذفل فتوـك (ما( دائمنا موامل ، كلاذا ووكؿ ا ف 
                                                                                                                

/ ِ، كال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي ٓٗ( ل اب ا عراب لمعاإؿ ا سعراوويي ص ُ(
 .ّٗٗ/ ْ، كال رهاف في عمـك الور ف لمزرك ي ُِّ

 .ّّٓ/ ّ، الوسـ الذالث،  كويظر دراسات يسمكب الور ف ٕٔ/ ْ( ال ةر الموط  ِ(
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هػ( في (ما( هذه :  ٌياا كيًإعت ((لممكصكؼ كالصعض ْٔٔالةاجب (ت
ٌياا تتإمياما معنا ((ف( ُ(جموعنا(( يىعىتىلي، معياه كاع إذا ةمت:  عجى يي ما صى

 عج يي ال يّ الذم صيعتىل ، فإٌف (ال يّ( مكصكؼه ك(الذم صيعتل( 
 .(ِ(صعتل(( 
كما ةمياه في (الذم( يوكلل هيا في (ما( كهك  ٌف الإمور العائد في    

صمتاا ج وعكد عمواا ،  ؿ وعكد عم  مكصكفاا المةذكؼ كهذا المكصكؼ 
ض،  ؿ يكرة عامض ؛ يٌف (ما( لوست مذؿ (الذم( كصمضن المةذكؼ لوس معرف

لكصؼ المعرفض  الجممض،  ؿ هي كصمضه لكصؼ ما هك م اـه عاـه غور مةددو 
  الجممض.

ت ٌوف مف كّـ اليةاة  ٌف (ما( لوست  داةن لمتعروؼ، ك(الذم( كفركعاا مذؿ 
عادوض كوراد (اؿ(  داةه لمتعروؼ ، كويوسلـ اليةاة (اؿ( التعروؼ عم  ةسموف: 

 اا فرده معوفه معاكده، كجيسوض : كوراد  اا  فرادي الجيس  ك هي جستغراؽ 
، كلاذا  اع في كتب اليةك  ٌف المعرد الميةٌم   ػ(اؿ( الجيسوض معرفض (ّ(ايفراد

لعظنا كيكرة معين  ، كالةؽ  ٌف كمتواما معرفضه لعظنا كمعين  ك ٌف (اؿ( الجيسوض 
يس  ؿ الجيس  عويل ؛ لذلؾ ذيًكرى ( ٌياا لتعروؼ العاد فإٌف ج وراد  اا  فرادن الج

ايجياس معاكدةه في ايذهاف متموزه  عإاا مف  عضو كويوسلـ المعاكد  ل  
)) فّ فرؽ  وياما سكل  ٌف التعروؼ  ػ(اؿ( العادوض وراد  ل  (ْ(  خصو كجيسو

ا ، كالتعروؼ  ػ(اؿ( الجيسوض وراد  ل  وإن ّو كاةدو  تعووف فردو مف  فرادو تعووف  ي
  ٌج  ٌف هذا ال يّ  ٌيما هك جيسه مف ايجياس ج فرده مف ايفراد.

                                                 

 .ُّٖ( ايمالي اليةكوض، ص ُ(
 .ُُْ( الكياش ص ِ(
 .ُِٕ( الجي  الدايي في ةركؼ المعايي لممرادم ص ّ(
 .َٓ/ ُ( مغيي الم وب  ْ(
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فاجسـ المكصكؿ  (ُ(ككذلؾ (الذم( فإٌياا ترد لما وياظر هذوف المعيووف
ف ةوؿ عيل  صعضو عامضو:  ٌيل اسـ م اـه ج وتإ   ٌج  الصمض،  ٌج  ٌف (الذم(  كاع

ا  اعواياـ(( كفركعاا فيرلةت عف (ما( ك(مىٍف( (( اٌياا تتياكؿ ةكمن
 ٌما  ف  (ِ(
[  ك جيسنا ُتتياكؿ فردنا  عويل، كوكلل تعال  (ت ارؾ الذم  وده الممؾ( ]الممؾ: 

دىةىاًتكيـ ً اٍلمىفل كىايذىل   عويل، كوكلل تعال  : (وىا  ىوحاىا الكًذوفى  مىييكٍا جى تيٍ ًطميكٍا صى
الىلي ًرئىاّ  [.ِْٔاليكاًس( ]ال ورة:  كىالكًذم وييًعؽي مى

كوؤكد اليةاة هذه الةوووض عيدما وؤكدكف  ٌف (ما( المكصكلض يعساا ، 
عمامنا مف (الذم( فاي عيدهـ اسـه  كلوست اليكرة المكصكفض   د   اامنا كاع
م اـه دائمنا في غاوض ا  ااـ، ةت   ٌياا توع عم  كؿ  يّ كتوع عم  ما لوس 

 .(ّ(عمـ ما كاف كما لـ وكف، كما هك كائفه   يّ، لذلؾ يوكؿ:  ٌف ا و
كهيالؾ مسالض جدورة  الذكر، كهي  ٌف جماكر اليةاة، كما مر ة ؿ ةموؿ 
ذه كا  ل   ٌف اجسـ المكصكؿ لـ وتعرؼ  ػ(اؿ(  ؿ  جممض الصمض التي عرفتل 

 ك زالت   اامل كلكف كوؼ وص  هذا كالجممض عيدهـ ج تككف  ٌج يكرةن؟!
كةد  ٌوف ا ف جيي كغوره  ٌف (الذم( كفركعاا تستعمؿ في الكّـ  داةن 
لتعروؼ الجممض، لكصؼ المعرفض  اا، يٌف مف  ركط الصعض  ٍف تت ع 
المكصكؼ في التعروؼ كالتيكور، فوككف اجسـ المكصكؿ (الذم( هك الذم 
عٌرؼ الصمض كلوست الصمض هي التي عٌرفتل ، كةد جعؿ اليةاة كالمعر كف 

الذم( تيكب مياب مكصكفاا المعرفض في ا عراب فاكتس ت دجلتل اجسموض (
كالمعرفوض ، فعيٌدٍت عيدهـ اسمنا معرفضن ، كةد ت ٌوف  ٌف (ما( التي عيٌدٍت 
مكصكلض تدخؿ إمف هذا الغرض  ٌج  ٌياا لـ تستعمؿ كصمض لكصؼ 

                                                 

 .ِِٓ/ ْ(  رح الرإي عم  الكافوض  ُ(
 .ِْ/ ُ( الت واف في  عراب الور ف لمعك رم  ِ(
، كال رهاف ُُّ/ ُ، ك دائع العكائد ِّٕ/ ُ وب ، كمغيي المِِٖ/ ْ( كتاب سو كول  ّ(

 .ّٖٗ/ ْفي عمـك الور ف 
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ور المعرفض  الجممض،  ؿ استعممت في الكّـ كصمض لكصؼ ما هك م اـه غ
معرفض  الجممض ، فتككف العمض التي  دت ال  عٌد (الذم( معرفضن غور مكجكدة 
في (ما( المكصكلض ؛ يٌيل كما يا ت (الذم( مياب مكصكفاا المعرفض 
فاكتس ت دجلتل في التعروؼ يا ت (ما( مياب مكصكفاا اليكرة العامض 

 فاكتس ت دجلتل في التيكور كالعمكـ.
(ما( تستعمؿ فوما هك عاـ غور مةدد كتستعمؿ  وت وف مما تودـ ذكره  فٌ 

، كعم  هذا ايساس وعسر استعماؿ  (الذم( فوما هك معرفض ك مره معوىفه
  ةداهما دكف ايخرل في الور ف الكروـ.

هػ( كالعوركز َٓٓ(ت (ِ(هػ( كالكرماييَِْ(ت  (ُ(ذكر ا سكافي
لى ُٕٖ(ت  (ّ(  ادم ًئًف اتك ىٍعتى  ىٍهكىاّهيـ هػ(  ٌيل استعمؿ (الذم( في ةكلل تعال (كى

( ]ال ورة:  ًليٍّ كىجى يىًصورو اّؾى ًمفى اٍلًعٍمـً مىا لىؾى ًمفى الٌمًل ًمف كى [ َُِ ىٍعدى الكًذم جى
لىًئًف اتك ىٍعتى  يٌيل ةصد  العمـ عمـ الدوف كٌمل، كاستعمؿ (ما( في ةكلل تعال : (كى

اّؾى ًمفى اٍلًعمٍ  ( ]ال ورة:  ىٍهكىاّهيـ ملف  ىٍعًد مىا جى [ ُْٓـً ً يكؾى ً ذىان لكًمفى الظكاًلًموفى
يٌيل ةصد  العمـ ، عمـ الو مض، كهك جّز مف عمـ الدوف ، كزودت (ًمٍف( في 
(ما( يٌف تودوره : مف الكةت الذم جاّؾ فول العمـ  الو مض ، كلوس ايكؿ مؤةتنا 

  كةتو . ايتا  كّـ ا سكافي كالكرمايي.
م( كردت في ا وض ايكل  ؛ يٌيل  رود  العمـ ، عمـ كالظاهر  ٌف (الذ

ا سّـ، فكايت تع ورنا عف معرفض ،  ٌما (ما( في ا وض الذايوض فمـ تكف عائدةن 
ا لمتع ور عما هك معرفض  عم  العمـ  الو مض ، فمك  يرود ذلؾ لكردت (الذم(  وإن

ٌيما  رود  اا عمـه عاـه ؛ ذلؾ  ٌف الرسكؿ (صم  ا عمو ل كسمـ(  يعًطيى عممنا كاع
                                                 

 -ِٓ( درة التاكوؿ كغرة التيزوؿ في  واف ا وات المت ا اات في كتاب ا العزوز ص ُ(
ِٗ. 

 .ّْ -ّّ(  سرار التكرار في الور ف الكروـ ص  ِ(
 .ُْٕ -ُْٔ/ ُ(  صائر ذكم التمووز في لطائؼ الكتاب العزوز  ّ(
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ّن كهك ا سّـ، ذـ  يعًطيى العمـ  اذا الدوف معصّن فكاف الموصكد مف  مجم
(ما( هذا العمـ غور المةدد ، الذم كاف رسكؿ ا (صم  ا عمول كسمـ(، 
وتزٌكد ميل ةت  التةاةل  الرفوؽ ايعم ، ككردت (ًمٍف( مع (ما( ج تداّ الغاوض، 

تسب الذم وستمٌر اكتسا ل ، كوتدرج يمٌكه ، وةسف  ٍف ذلؾ  ٌف ال يّ المك
تككف لل  داوضه،  ٌما ال يّ الذم ويٍكتسىبي جممض كاةدة فّ وةسف لل ذلؾ ، 
كالتدرج في ةصكؿ ال يّ  يما وككف، فوما وتعمؽ  تعصوّتل ، ك(ًمٍف( كما 
عد وذكر الكرمايي تذ ت ة ؿ ( عد(  ذا كردت  عد كّـ فول تعصوؿه ، كتةذؼ  

 . (ُ(كّـ فول  جماؿه 
ًلٌمًل  كيٌف (ما( وراد  اا معي  اليكرة العامض فود كردت في ةكلل تعال : (كى

مىا ًفي ايىٍرًض( ]اليةؿ:  دي مىا ًفي السكمىاكىاًت كى [ فاي في هذه ا وض ْٗوىٍسجي
كيةكها ج وصٌ   ٍف وككف الموصكد مياا فردنا ميعٌوينا ، كلك  يرود هذا المعي  

عممت (الذم( العادوض ، كفي هذا الكجل ج وككف ذٌمضى الت اس  وياا ك وف جست
(ما( كلكٌف اجلت اس وةصؿ اذا  يرود  ػ(الذم( المعرفض الجيسوض ؛ يٌف الموصكد 
 كمتواما  مكؿ المستوروف في السمكات كايرض جموعىا  ةكـ سجكدهـ  ، 

ي الخمؽ فردنا فردنا، عم  كجل كوككف العرؽ  وياما  ٌف ا وض  استعماؿ (ما( تعي
ا عماـ كالتعصوؿ، كلك استعمؿ (الذم( لكاف المراد جيس الخمؽ عم  كجل 
التعووف كا جماؿ، فكصؼ ال يّ  ػ(الذم( ج وككف  ٌج عم  يٌوض جعمل ، ة ؿ 
ذلؾ جيسنا مف ايجياس مف  جؿ تمووزه كتخصوصل مف  وياا ، مما و عر 

الصعض مع  ٌيل ما  يرود ذلؾ  ؿ  يرود ا عاره المخاطب  معي  ةصر الةكـ  ك 
 معي  ال مكؿ كالتعصوؿ ، كهذا المعي  وتةوؽ  استعماؿ (ما( ج  استعماؿ 

 (الذم( ًلما  وياه  يعنا كيمروف: 

                                                 

 .ُِٓ -ُِْ(  سرار التكرار ص ُ(
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 ةدهما:  ٌف (الذم( اسـ مكصكؿ خيٌص  المعرد المذكر، فمك استعممل، 
خرل المتصعض  التايوث لعٌ رت ا وض عف هذا اليكع ، كلـ ت مؿ اييكاع اي

كالتذيوض كالجمع،  ٌج عم  س وؿ التغموب، في ةوف  ٌف (ما( اسـ مكصكؿ غور 
مختص، وتياكؿ  يكاع المخمكةات تياكجن م ا رنا، فاك مف هذه الياةوض   ٌد مف 
ّن  وف ايفراد لمتع ور عياـ ،  ك هك  دٌؿ عم  استوصاّ اييكاع  (الذم( تكغ

 ٌف (الذم( الجيسوض ما  يرود  اا  فراد الجيس  ؿ الجيس كاستغراةاـ ، كالةٌؽ 
  عويل الداٌؿ عم  ا فراد كالتذكور.

كذايوامػا:  ف معيػ  الجػيس فػي (الػذم( ج و ػمؿ  فػراد الجػيس مػف دكف 
: الرجػػؿ  ةػػكل مػػف المػػر ة، ج  ّن اسػػتذياّ، كهػػذا مػػا وصػػرح  ػػل اليةػػاة ، فوكليػػا مػػذ

 (ُ(ة ؛ ذلؾ  ٌيل مةمكؿه عم  ايعـ ايغمبوعيي  ٌف كٌؿ رجؿو  ةكل مف كٌؿ امر 
: ةر تي الذم فػي المكت ػض ، كػاف المعيػ : ةػر تي  غمػب كت اػا،  م:  ّن فاذا ةميا مذ
جاز  ف وككف عدده ةموؿه مياا غور م ػمكؿو  ةكػـ الوػراّة ،  ٌمػا  ذا ةميػا : ةػر تي 

 نػا ك ٌيػل لػـ ما في المكت ػض ، لػـز  ٍف وكػكف المػراد كتػب المكت ػض جموعاػا كتا نػا كتا
ويتػػرىٍؾ كاةػػد مياػػا لػػـ ويوػػرٍ  ، فا وػػض  اسػػتعماؿ (الػػذم( تعيػػي: ك وسػػجد ال ػػيّ 
الػػػذم فػػػي السػػػمكات كال ػػػيّ الػػػذم فػػػي ايرض، ك اسػػػتعماؿ (مػػػا( تعيػػػي: ك 
وسػػجد كػػؿ  ػػيّ فػػي السػػمكات ككػػؿ  ػػيّ فػػي ايرض ، فاػػي  اػػذا المعيػػ  ج 

، كهذا هك المراد يعسل في   ػعار تغادر  وئنا  ج كتياكلتل  الةكـ الذم تإميتل
ّن فػػػي ةكلػػػػل تعػػػال : (لػػػل مػػػا فػػػػي السػػػمكات كمػػػا فػػػػي ايرض(  المخػػػاط وف، مػػػذ

[  اٌيل جؿ  ايل وياومف عم  كؿ فردو  الوكة يعساا التػي وياػومف  اػا ِٓٓ]ال ورة: 
عمػػ  يظوػػػره مػػػف المخمكةػػات، ك ٌيػػػل ج تيػػػكهف هوميتػػػل كامتّكػػل لكػػػؿ  ػػػيّ كذػػػرة 

وستكم لدول الكاةد كما ج وةصول  ٌج هك ، كما ةاؿ تعال : مخمكةاتل كسعتاا ف
ـٍ ً ج كىيىٍعسو كىاًةدىةو(]لوماف:  ـٍ كىج  ىٍعذيكي ٍمويكي  [.ِٖ(مكا خى

                                                 

 .ُُّ( ةطر اليدل ك ٌؿ الصدل ج ف ه اـ ص ُ(
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كذكر اليةاة  ٌف (ما( اسـ م اـ ووع معياها عم  المعػرد كالمذيػ  كالجمػع 
ّن  ك ياةػضن  ك جممػوف ّن ، لمػف ا ػترل جمػ  ك يػاةتوف  كالمذكر كالمؤيث، توكؿ مذ

وتىاا (لممعػرد   ك جماجن  ك يواةنا :  عجى ىيي مػا ا ػتروتىلي (لممعػرد المػذكر( كمػا اٍ ػتىرى
وتىاما (لممذي  المذكر كالمؤيث( كما اٍ تىروتىاا (لمجمػع المػذكر  المؤيث( كما   تىرى
ًك تػػا ، كمػػا ريكػػ ف ، ككػػذلؾ ةػػالكا فػػي  كالمؤيػػث( كتوػػكؿ  عج ىيػػي مػػا ريك ػػا كمػػا ري

ٍف ةامكا  ختاا (مى  ٍف ةامتا كمى ٍف ةاما كمى ٍف ةاـ كمى ٍف(  ذ  جازكا  ٍف وواؿ: جاّيي مى
ٍف ًجٍئيؾى  ّىاؾى كمىٍف جاؤكؾى كمى ٍف فيٍمفى ، ك عجى ىيي مىٍف جاّتاؾى كمىٍف جا كمى
)ُ). 

كهذا الكّـ وكهـ  ٌف (ما(  ذا كةع معياها عم  معرد لـز  فراد الإمور 
ذا كةع عم  مذي ذا كةع عم  جمع لـز جمعل العائد عمواا ، كاع  ، لـز تذيوتل ، كاع

ذا كةع عم  مؤيث لـز تايوذل. ذا كةع عم  مذكر لـز تذكوره ، كاع  كاع
كلوس ايمر كذلؾ كهك خّؼ ما  جمعكا عمول، فإٌيل ومـز  فراد الإمور 
، فاي تستعمؿ دائمنا  معي   ّه كةع معي  (ما( عم  معردو  ـ مذي   ـ جمعو سكا

ّن ةوو ضن  ٍف وخرج مياا كٌؿ  يّ فواا، اليكرة العامض، فا ّن رجّن ةام ذا  مىٍريا مذ
ّه غوره ، فإذا  رديا  فمـ وخرج مياا  ٌج كتا نا كاةدنا ؛ يٌيل لـ وكف وكجد فواا  ي
ذا   ف يع ر عف هذه الةالض  معي  ا فراد ةميا :  خرجى الرجؿي كتا نا ًمٍف ةوو تًل كاع

مـك ةميا :  خرج الرجؿ ما في ةوو تل ؛ يٌياا  رديا  ف يعٌ ر عياا  معي  الع
 تككف  معي :  خرج جموع ما فواا ، كجموع ما فواا لـ وكف غور هذا الكتاب.

ـٌ استعممت لمتعخوـ كالتاكوؿ كوكلل  ك فادة (ما( هذا المعي  الم اـ العا
ـل مىا غىً وىايـٍ تعال : ( فىاىٍكةى  ً لى  [ كةكلل تعال : (ٖٕ( ]طل: فىغىً وىايـ ملفى اٍلوى

ا  ىٍكةى  ٍ ًدًه مى كى ىٍلًؽ مىا ًفي وىًموًيؾى تىٍموىٍؼ مىا [ كةكلل تعال : (َُ( ]اليجـ: عى

                                                 

/ ُ، ك رح ا ف عووؿ َُِ، كةطر اليدل صِْ/ ُ( الت واف في  عراب الور ف  ُ(
ُْٕ. 
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يىعيكا [ ((كاٌيل ةاؿ:  لًؽ هذا ايمر الاائؿ الذم في ومويؾ فإٌيل ٗٔ( ]طل: صى
 .(ُ( و طؿ ما  تكا  ل مف سةرهـ العظوـ((

ف  دت عائدة  عم  (العصا(  ٌج  ييل ما  يرود فإٌف (ما( في هذه اجوض كاع
ّه كاةده   اا معي  ا فراد،  ؿ  يرود  اا معي  الجمع، كاٌيل لوس في ومويل  ي
فوككف س  نا جيتصاره ،  ؿ  س اب اليصر كماا ، فمـ ووؿ س ةايل : ك لؽ التي 

ا ًفي وىًموًيؾى في ومويؾ ،  ؿ ةاؿ: (( ( فع كر عف العصا  معي  التيكور كى ىٍلًؽ مى
ّن كتعخومنا ل اياا مف جاضو ؛ كيٌياا ما زالت يكرة ج وعمـ ك  العمكـ تاكو

المخاطبي ةوووتاا مف جاض  خرل، كعم   ٌوض ةاؿ لك كاف في ومويل العصا 
ك  واّ سكاها ل مماٌف الخطاب جموعنا ؛ يٌف ا وض  استعماؿ (ما( تعيي : ك لؽ 

 كؿ  يّ في ومويؾ كائينا ما كاف.
عي  العاظ الجمع (جموع( ك (كٌؿ( ك (كافض(  ك ع ارة فمعظ (ما( هك  م

(  ك ( ٌم  يّ كاف(  ك يةك ذلؾ. فاذه ايداة تستعمؿ في الكّـ  ّو (كؿ  ي
 عماـ ما عادت عمول  غٌض اليظر عف عدده ؛ ييل  ا  ارة  ل  عدده وزكؿ 
معي    ااـ (ما( كعمكماا ؛ فأٌياا اسـه م اـه تصم   ٍف توع عم  كؿ يكع 

عددو فّ ومـز فواا لتعٌ ر عف المؤيث  ك الجمع تايوث العائد عمواا  ك جمعل، ك 
 ؿ هي تعٌ ر عف ذلؾ كمل  إفراد الإمور، كلـ  جد في كتب اليةك التي 
رجعت  لواا  كاهد مف كّـ العرب  ك   عارهـ كرد فواا العائد مؤيذنا  ك 

ٌيما اةتصر اليةاة في هذا ال اب عم  ايمذمض المصيكعض التي  جمعنا، كاع
كإعكها لمتمروف كةٌمما يجد في الور ف الكروـ تايوث العائد  ك جمعل في صمض 

ا ًفي وىًموًيؾى (ما( كرٌ ما كجديا هذا في تكا عاا مف ذلؾ ةكلل تعال : ( كى ىٍلًؽ مى
يىعيكا [ فعي (تموؼ( إمور مستتر تودوره: (هي( عائد ٗٔ( ]طل: تىٍموىٍؼ مىا صى

ّن عم  المعي  ؛ يٌف المراد (العصا( كهي مؤيذض. كةوؿ (تموٍؼ(  عم  (ما( ةم
                                                 

، كيتائج التةصوؿ في  رح كتاب التساوؿ المرا ط الدجئي َّٓ/ ِ( معترؾ ايةراف  ُ(
 .ُٖ -ٖٕ. كالطراز لمعمكم صٖٕٔ/ ِ
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كالصةو  الكجل ايكؿ  دجلض ةكلل تعال :  (ُ(لمخطاب،  معي  تموؼ  يت
( ]ايعراؼ:  ا وىٍاًفكيكفى اؾى فىًإذىا ًهيى تىٍموىؼي مى ٍويىا ً لى  ميكسى   ىٍف  ىٍلًؽ عىصى (كى ىٍكةى

( ]ال عراّ: [ كةكلل تعال : (فىاىٍلوى  ميكسى  عىصى ُُٕ ا وىٍاًفكيكفى اهي فىًإذىا ًهيى تىٍموىؼي مى
ـٍ كىجى وىيعىعيايـٍ ْٓ رحهي وىٍع يديكفى ًمف ديكًف الٌمًل مىا جى وىإي [ كمف ذلؾ ةكلل تعال : (كى

وىويكليكفى هىػؤيجّ  يعىعىاؤييىا ًعيدى الٌمًل( ]وكيس:  [ فافرد العائد عم  (ما( في (ما ُٖكى
 .(ِ( ( كجمع في (هؤجّ  ععاؤيا(ج وإٌرهـ كج ويععاـ

كلـ ورد الإمور جمعنا في صمتاا في الور ف الكروـ،  ٌج في مكإعو 
ٍةيىاهيـٍ كاةدو هك ةكلل تعال : ( زى وىٍجعىميكفى ًلمىا جى وىٍعمىميكفى يىًصو نا ملمكا رى ( ]اليةؿ: كى

 م:  [ فعٌ ر  ػ(ما( عف ايصياـ كجمع الإمور العائد عمواا في (وعممكف(،ٔٓ
 .(ّ(وجعمكف ايصياـ التي ج تعمـ  وئنا، يصو نا مما رزةياهـ

ا في  ختاا (مىٍف(  ٌج في مكإعوف في ةكلل تعال :  كلـ ورد هذا  وإن
( ]وكيس:  ًمٍيايـ مكف وىٍستىًمعيكفى ً لىٍوؾى ًمفى ال كوىاًطوًف ِْ(كى [ كفي ةكلل تعال : (كى

( ]ايي واّ:   [.ُٖمىف وىغيكصيكفى
السر في مجيّ العائد جمعنا ج معردنا في سكرة اليةؿ ، كاف  كو دك  فٌ 

لوؤٌكد  ٌف ايصياـ جموعاا، صغورها كك ورها ج تعمـ  وئنا ، ككذلؾ الةاؿ في 
سكرة وكيس كرد جمعنا لوؤٌكد  ٌف المستمعوف مف الم ركوف سًرا مف غور عمـ 

ّن  مىف وت عكياـ لوراّة الرسكؿ (صم  ا عمول كسمـ( لو
كايكا في ايةؿ جمعنا ( ْ(

                                                 

 .ُْٖ/ ِ( ال واف في غروب  عراب الور ف  ُ(
 .ِٕٖ/ ِ، كا تواف في عمـك الور ف ّٗٗ/ ّ( ال رهاف في عمـك الور ف  ِ(
/ ُ( الك ؼ في يكت المعايي كا عراب كعمؿ الوراّات ج ف إرور، الجامعي اليةكم  ّ(

َِ. 
( عف ال اووي عف الةاكـ  سيده ال  الزهرم  ٌف   ا جاؿو ك  ا سعواف كايخيس  ف  ْ(

 روؽ خرجكا لومض لوسمعكا مف رسكؿ ا (صم  ا عمول كسمـ( كهك وصمي  الموؿ 
فاخذ كؿ رجؿ مياـ مجمسنا لوستمع ميل، ككؿا ج وعمـ  مكاف صاة ل، ف اتكا 
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؛ ذلؾ  ٌف ا وض تةدذت عف ةالض غرو ضو، يادرة الكةكع، ايمر الذم وجعؿ 
السامع وةمؿ (مىف( عم   ةٌؿ عدد ممكف، كهك المستمع الكاةد، فاةتإ  هذا 
المواـ جمع العائد لإلخ ار  اٌف المستمعوف كايكا ذّذض فاكذر. كمٌد الععؿ 

طكؿ استماعاـ لل، فود كايكا وصغكف لتّكة (وستمعكف(  الكاك وعٌ ر عف 
الور ف تةت جي  الظّـ ساعات طكومض كهك ج وعمـ  اـ ، ككردت (وستمع( 

ًمٍيايـ مكف وىٍستىًمعي ً لىٍوؾى  إفراد الإمور العائد في ةكلل تعال : ( [، ِٓ( ]اييعاـ: كى
كسمـ( جارنا كلعمل  يرود في هذه ا وض استماع الم ركوف لمرسكؿ(صم  ا عمول 

صغاّ ؛  في الياار كهك  وياـ ودعكهـ  ل  ا سّـ استماعنا مف غور تد ر كاع
 فمـ ووتض هذا المواـ جمع العائد.

كلصّح (ما( ك (مىف( لمتع ور عف الجمع  إفراد الإمور في صمتاما ، 
صار جعمل  صوغض الجمع ج فائدة ميل ؛ لذلؾ لـ ورد ميل في الور ف الكروـ، 

 ّغي اةتاج  لول السواؽ كالكجل الذم  ٌوياه في ا وتوف المذككرتوف  ٌج لكجل 
،  ؿ وكاد ج وص  كةكعل ؛  ذ  ،  ما عكد الإمور مذي  عم  (ما( فيادره
وتعٌوف في ةالض التذيوض معرفض العدد، كةد ذكريا ة ؿ ةموؿو  ٌف ا  ارة  ل  العدد 

لؾ و دك  ٌيل ج تزوؿ   ااـ (ما( كهك خّؼ الغرض الذم كإعت لل ، لذ
وصٌ   ف وواؿ :  عج يي ما ا تروتاما  ك  عج يي ما ريك ا ،  ك ما ريك تا ، 
كج وصٌ  كذلؾ  ف وواؿ : جاّيي مىف ةاما  ك مىف  ةامتا ، ك عج يي مىٍف 

                                                                                                                

تعرةكا فجمعاـ الطروؽ فتّكمكا كةاؿ  وستمعكف لل ةت   ذا  ص ةكا كطمع العجر
 عإاـ ل عض: ج تعكدكا فمك ر كـ  عض سعاائكـ يكةعتـ في يعسل  وئنا ذـ 
ايصرفكا، ةت   ذا كايت المومض الذايوض عاد كؿ رجؿ مياـ  ل  مجمسل ف اتكا 
وستمعكف لل ةت   ذا طمع العجر تعرةكا فجمعاـ الطروؽ فواؿ  عإاـ ل عض مذؿ 

مرة ذـ ايصرفكا، فمٌما كايت المومض الذالذض  خذ كؿ رجؿ مياـ مجمسل  ما ةالكا  كؿ
ف اتكا وستمعكف لل ةت   ذا طمع العجر تعرةكا فجمعاـ الطروؽ، فوالكا: ج ي رح ةت  

 .َِٓ/ ُيتعاهد  ٌج يعكد، فتعاهدكا عم  ذلؾ ذـ تعرةكا، سورة ا ف ه اـ 
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جاّاؾ،  ك جاّتاؾ كما مذؿ اليةاة فّ وجكز استعماؿ (ما(  ك (مىف( في 
وداف التيكور كا عماـ ؛ لذلؾ لـ ورد في التذيوض  ٌج  ذا  ووا عم  كإعاما وع

الور ف الكروـ تذيوض الإمور العائد عم  (ما( كج عم  (مىف( ج في صمتاما كج 
في تكا عاما ،  ؿ مذؿ هذا لـ ورد في المغض ، عم  الرغـ مف  ٌف كتب اليةك 

ا عف كّـ َّٕ جازت ذلؾ ، كمٌذمٍت لل  ؿ جعمل ا ف خالكول (ت  هػ( خارجن
؛  ذ ذكر  ٌيل لوس في كّماـ (مىف( كةعت عم  اذيوف  ٌج في  وت العرب 
 .(ُ(العرزدؽ
تعاؿ فإف عاهىدتىيي ج تىخكيييي   يىكيٍف مذؿى مىٍف وا ًذئبي وصطة افً          

)ِ) 
كال اعر في هذا ال وت ج وعيي مف المذي  (وصطة اف( يعسل كالذئب  

ّن ويط ؽ عمول ، كعم  الذئب، كعم  كؿ مف كاف  الذم وخاط ل،  ؿ جعمل مذ
ٌكجا، عيويا :  م متزكجوف كايا  : هىٌياتي مىف تزى ّن ةالاما مذؿ ةالاما فإذا ةميا مذ

 عوياا ، فإذا  رديا هذا المعي  ، كج وصٌ   ٍف وككف المراد رجّن  عويل كامر ةن 
لـز استعماؿ (المذوف( العادوض ك ٍف يوكؿ : هىٌياتي الٌمذوف تزكجا ، فود صمةت 
ٍف(  ـٌ الم اـ ، ك(ما( مذؿ (مى عمٍت  اذا المعي  العا التذيوض هيا مع (مىف( يٌياا جي
في هذه المسالض، ج فرؽ  وياما في ايةكاـ ، سكل كإع (ما( لغور العاةؿ، 

 ختصاص (مىف(  العوّّ كا
 
 
 

                                                 

 .ُِٖ( لوس في كّـ العرب ص ُ(
 كايل: ( ال وت في دو ِ(

 تعشك فإٍف كافوتيي ج تخكييي   يكف مذؿ مف وا ذئب وصطة افً 
 . َٗٓ/ ِ رح دوكاف العرزدؽ 
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 : المبحث الثاني : )ما( المكصكلة بيف جكاز عكدوا عمى العاقؿ كامتناعه
ووكؿ اليةاة :  ٌف ايصؿ كايكذر في (ما(  ف تجيّ لغور العاةؿ، كةد 
جاّت لمعاةؿ في كّـ العرب كوكلاـ  ذا سمعكا صكت الرعد : س ةاف ما 

 .(ُ(ةمدهسخركٌف ليا ، كس ةاف ما سٌ   الرعد  
كهذا ما  جازه اليةاة كالمعسركف في الور ف الكروـ، فود  جازكا  ف تككف 
(ما( مكصكلض عائدة عم  العاةؿ في ةكلل تعال : (فىًإٍف ًخٍعتيـٍ  ىجك تىٍعًدليكٍا فىكىاًةدىةن 

) ـٍ اييكي مىكىٍت  ىٍومى  تودور :  ك ما ممكتل  ومايكـ  ك مصدروض  }ّاليساّ :{ ىٍك مىا مى
ككذلؾ  جازكا  ف تككف مكصكلض في ةكلل تعال : (كىجى ( ِ(ور : ممؾ  ومايكـ تود

ا يىكى ى   ىاؤيكيـ ملفى اليلسىاّ( ]اليساّ  كٍا مى [  تودور: كج تيكةكا مف يكةاٌف ِِتىيًكةي
  اؤكـ، كالمراد تةروـ يكاح يساّ ا  اّ  ك مصدروض  تودور: كج تيكةكا يكاح 

 مف الجاهمووف. (ّ(طرؽ اليكاح التي كاف وت عاا ا  اّ  ائكـ، كالمراد تةروـ 

                                                 

، ِْ/ُكالموتإب،  ّّٓكتاكوؿ م كؿ الور ف ج ف ةتو ض، ص ِٖٔ/ ِالكتاب   (ُ(
عراب الور ف الميسكب  ل  الزجاج  ِٔٗ/ِ كالصاة ي في فول المغض  ِِٗ/ّكاع

. كايزهوض في عمـ الةركؼ لماركم، ُُٕفارس ص كسيف العرب في كّماا ج ف
كالعكائد العجو ض إمف  ُُِكاجستغياّ في  ةكاـ اجستذياّ لمورافي ص ٓٗص

 . ٕٕٓكتاب: يصكص مةووض ، ص
عراب ِْٓ/ٕكجامع ال واف في تعسور الور ف لمط رم  ِْٓ/ِ( معايي الوراف لمعٌراّ ِ( . كاع

 .َٖٓ/ِ، ُٓٗ، َُٗ/ُ كم كؿ  عراب الور ف ُْْ/ِالور ف لميةاس 
كجامع ال واف  َُِ/ُكمجاز الور ف ي ي ع ودة  ِْٔ-ِّٔ/ّ( معايي الور ف لمعٌراّ ّ(

عرا ل لمزجاج  َِٗ/َّ، ََِ/ِّ، ِْٓ/ٕفي تعسور الور ف  كمعايي الور ف كاع
كالجامع  ُٕ/ٗكمعاتو  الغوب لمرازم  ُْٓ/ّكالت واف في تعسور الور ف  ِّ/ِ

ر اد العوؿ السموـ  ل  مزاوا الور ف الكروـ ي ي السعكد ك  َُّ/ٓيةكاـ الور ف  اع
كفت  الودور الجامع  وف فٌيي الركاوض كالدراوض مف التعسور لم ككايي  ِّٖ/ُ
ِ/ُْْ. 
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ـي ً اىذىا اٍل ىمىًد *  ككذلؾ  جازكا هذوف الكجاوف في ةكلل تعال : (ج  يٍةًس
( ]ال مد  مىٍويىا ا يسىافى ًفي كى ىدو لىدى * لىوىٍد خى مىا كى كىاًلدو كى -ُكى ىيتى ًةؿا ً اىذىا اٍل ىمىًد * كى

. كفي ةكلل تعال : (ُ(ك الذم كلده اك  الكالد ككجدتل [ كالمراد الوسـ  الكالدْ
ا  ىٍع يدي * كىج  ا تىٍع يديكفى * كىج  ىيتيـٍ عىاً ديكفى مى كفى * ج  ىٍع يدي مى (ةيٍؿ وىا  ىوحاىا اٍلكىاًفري

( ]الكافركف  [ وككف المعي : كج ايتـ عا دكف مف  ع ده ٓ-ّ ىيىا عىاً ده مكا عى ىدتحـٍ
 .(ِ(س ةايل ،  ك : كج  يتـ عا دكف ع ادتي، كهك ا 

فجاز في (ما( في هذه ا وات المكصكلوض كالمصدروض ؛ يٌف في صمتاا 
 إمورىا مةذكفنا ومكف تودوره  ك عدـ تودوره.

ك جازك كذلؾ  ف تككف (ما( مكصكلض عائدة عم  العاةؿ في ةكلل 
ٍف ًخٍعتيـٍ  ىجك تيٍوًسطيكٍا ًفي اٍلوىتى  كٍا مىا طىابى لىكيـ ملفى اليلسىاّ تعال : (كىاًع امى  فىايًكةي

ّىثى كىري ىاعى فىًإٍف ًخٍعتيـٍ  ىجك تىٍعًدليكٍا فىكىاًةدىةن( ]اليساّ  ذي ٍذيى  كى [ كجعمكا التودور: ّمى
فايكةكا مىف طاب لكـ ، ك جازكا  ف تككف مصدروض ظرفوض  تودور: فايكةكا 

 اسـ العاعؿ كالمعي : فايكةكا  مدة طوب اليكاح لكـ ،  ك مصدروض مودرة
غور  ٌف اليكاح مصدر (يك ( كلوس مصدر (طاب(،  (ّ(اليكاح الذم طاب

فعيد جعؿ (ما( مصدروض  معي  العاعؿ ومـز  ف وككف التودور: فايكةكا الطٌوب 

                                                 

كالت واف  َِٗ/َّكجامع ال واف في تعسور الور ف  ِْٔ-ِّٔ/ّ( معايي الور ف لمعٌراّ ُ(
كار اد العوؿ السموـ  ُِٓ/ْذور كتعسور الور ف ج ف ك ُِٖٖ/ِفي  عراب الور ف 

ٓ/ِْٔ. 
عرا ل لمزجاج  ِْٔ-ِّٔ/ّ( معايي الور ف لمعٌراّ ِ( كرصؼ  ّْٔ/ْكمعايي الور ف كاع

ر اد العوؿ السموـ  ُّْالم ايي في  رح ةركؼ المعايي لممالوي ص  .ِٖٖ/ٓكاع
كجامع ال واف عف تاكوؿ  ِْٔ-ِّٔ/ّ، ِٖ/ِ، ِْٓ-ِّٓ/ُ( معايي الور ف لمعراّ ّ(

، كمجمع ال واف ُِّ/ُك ةكاـ الور ف ج ف العر ي  َِٗ/َّ، ِْٓ/ٕالور ف  م 
كالجامع  ةكاـ الور ف  ُِٕ/ٗ، كمعاتو  الغوب ٓ/ّفي تعسور الور ف لمط رسي 

 .ُِٔ/ّ، كال ةر المةوط ّْ/ٓلمورط ي 
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، ك جاز اغمب اليةاة (ُ(، كعٌوف اليةاس المكصكلوض كاست عد المصدروض
ك ذركا معي  المصدروض ،  (ِ( ك ةواف اييدلسيكمف  وياـ   كالمعسروف الكجاوف

يٌف جعؿ (ما( مكصكلض عائدة عم  العاةؿ مخالؼ لأكذر كايصؿ : كهذا ما 
هػ(  ذ   ار  ل   ٌف جعؿ (ما( مصدروض (( ةوس في ِٖٓصٌرح  ل الم رد (ت:

كةد ت ٌوف في  (ْ(كذكر  ٌف هذا هك الكجل ((الذم عمول اليةكوكف(( (ّ( العر وض((
تتعٌوف  ف تككف مكصكلض ، كتمتيع  (ٓ( ةث السا ؽ  ٌف (ما(  إجماع اليةاةالم

 ف تككف مصدروض ،  ذا عاد عمواا الإمور، فكوؼ جاز عيدهـ  ف تككف في 
هذه ا وض مصدروض، كةد عاد عمواا الإمور المستتر في (طاب(؟! مع  ٌف 

ور (ما(  ٌج هذا الإمور ج وصٌ   لغاؤه ؛ يٌيل فاعؿ، كج وص  رٌده  ل  غ
 تاكوؿ ج وخمك مف تكمؼ ظاهر ، وستمـز ذكره عيد الوكؿ  جكاز المصدروض، 
كلـ  جد  ةدنا مياـ جاّ  اٌم تاكوؿ كاف لوسكغ  ل هذا الكجل ، كهذه ةاعدة 
ّن ا ف ه اـ في تخطئتل مىف ة مل فواؿ:  يةكوض ، فود استيد  لواا مذ

في (كىاتك ىعى الكًذوفى ظىمىميكٍا مىا  ((كلمزمخ رم غمطض .. فإٌيل جكز مصدروض (ما(
كما ةالل  (ٔ( [ مع  ٌيل ةد عاد عمواا الإمور((ُُٔ يٍتًرفيكٍا ًفوًل( ]هكد 

                                                 

 .ّّٗ/ُ( عراب الور ف ُ(
ت واف في  عراب كال ُِٕ/ٗكمعاتو  الغوب  ُٓٗ، ُٖٗ، َٗ/ُ( م كؿ  عراب الور ف ِ(

 ُِٔ/ّكال ةر المةوط  ُّ-ُِ/ٓكالجامع  ةكاـ الور ف  ِّٖ/ُالور ف 
ر اد العوؿ السموـ  َٕكالتدروب في تمذوؿ التوروب ص كفت  الودور  ُّْ/ُكاع

ِ/َِْ. 
 .ُِٖ، ُٖٓ/ْ( الموتإب ّ(
 .ِٓ/ِ( الموتإب ْ(
ّ جماكرهـ الذوف ةالكا ( (ما( المصدروض ج وصٌ   ف وعكد عمواا الإمور عيد اليةاة سكآ(

 ةرفوتاا اـ الومض مياـ الذوف ةالكا  اسموتاا  ٌج اٌف العروؽ الذايي  كجب ذلؾ فوط في 
 التودور.

 .َّٔ/ُ، كمغيي الم وب ّْٕ/ِ( الك اؼ ٔ(
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الزمخ رم في هذه ا وض ةالل جماكر اليةاة كالمعسروف في ةكلل تعال  
 (فايكةكا ما طاب لكـ(.

ككذلؾ  جازكا  ف تككف (ما( مكصكلض عائدة عم  العاةؿ في ةكلل 
مىا سىككاهىا *  يىٍعسو كى اهىا * كى مىا طىةى مىا  ىيىاهىا * كىايٍرًض كى تعال : (كىالسكمىاّ كى

تىٍوكىاهىا( ]ال مس:  كرىهىا كى [ كالتودور كالسماّ كا الذم  ياها ، ٖ-ٓفىاىٍلاىمىاىا فيجي
كايرض كا الذم طةاها ، كيعس كا الذم سكاها ،  ك مصدروض ، 

 .(ُ(اّ ك يائاا كايرض كطةكها ، كيعس كتسكوتااكالتودور: كالسم
كإٌعؼ  عإاـ  الكجل ايكؿ ، يٌيل  ل وتودـ ذكر المخمكؽ عم  

ا  ىيىاهىا(  (ِ(الخالؽ مى كةاؿ الزمخ رم : ((جعمت (ما( مصدروض في ةكلل : (كى
مىا سىككاهىا( كلوس  الكجل لوكلل (فىاىٍلاىمىاىا( كما وؤدم  لول مف  اهىا( (كى مىا طىةى (كى

، كرٌد عمول   ك ةواف  وكلل : (ّ( فساد اليظـ ، كالكجل  ف تككف مكصكلض((
وض عاد الإمور عم  ما وعاـ مف ((كج  ومـز ذلؾ يٌيا  ذا جعمياها مصدر 

سواؽ الكّـ ، فعي ( ياها( إمور عائد عم  ا تعال  ،  م: ك ياها هك، 
 م: ا تعال  ، كما  ذا راوت زودنا ةد إرب عمرنا ، فومت : عج ت مما 
ا جائزنا، كعكد  إرب عمرنا، تودوره : عج ت مف إرب عمرك هك، فصوةن

كوعيي  ٌياا ج تككف  (ْ( ـ كذور((الإمور عم  ما وعاـ مف سواؽ الكّ
مصدروض  ٌج  ذا جعميا ا وض  تودور: كالسماّ كما  ياها ا ، فتتجرد (ما( مف 

                                                 

، ّٗٓ/ِكمعايي الور ف لأخعش  ِْٔ-ِّٔ/ّ، ُْٔ/ِ( معايي الور ف لمعراّ ُ(
عراب ذّذوف سكرة ص كالت واف في تعسور  ُٖعمـ الةركؼ ص كاييزهوض في ٖٗكاع

 َُِٗ/ِكالت واف في  عراب الور ف  ٕٗٓ/ْكالك اؼ  ّٖٓ-ّٕٓ/ُالور ف 
ر اد العوؿ السموـ  ُٓٓ/ْكتعسور الور ف ج ف كذور   .ِٔٔ/ٓكاع

 .َِِ/ْ( التساوؿ لعمـك التيزوؿ ج ف جزم الكم ي ِ(
 .ٕٗٓ/ْ( الك اؼ ّ(
 .ْْٗ-ْْٖ/ٓدور كفت  الو ْٕٗ-ْٖٕ/ٖ( ال ةر المةوط ْ(
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عكد الإمور المستتر عمواا ، كج ومـز ذلؾ  وإا لجكاز جعؿ (ما( مكصكلض 
 عكد الإمور الظاهر عمواا ، كالوسـ  المخمكؽ  تودور: كالسماّ كالكائيات 

ا ، كما استدؿ  ل الزمخ رم ج ويةتاج  لول ؛ يٌف عكد الإمور  التي  ياها
 عم  (ما( ةد ذ ت كتعٌويت  ل المكصكلوض ة ؿ ذكر (فىاىٍلاىمىاىا(.

كصٌ  كّـ   ي ةواف الذم ودؿ عم   ٌف المصدروض ج تجكز  ٌج 
ا عيدما يوؿ الوكؿ   التاكوؿ الذم   ار الول ، ككاف وي غي  ف و ور  لول  وإن

كٍا مىا طىابى لىكيـجكازها في ةكلل تعال : (  ( كاليةاة كالمعسركف لـ وجوزكا فىايًكةي
المصدروض  اذا التاكوؿ،  ذ لـ ومتوتكا  ل  مسالض عكد الإمور عم  (ما( 
ا  كالدلوؿ عم  ذلؾ  ٌيي لـ  جد  ةدنا مياـ غوره ذكره ، كًذٍكريه ج  ٌد ميل  وإن

سكغ  ٌج  ل ، كالدلوؿ ا خر تودورهـ : يٌف المصدروض في هذه ا وات ج ت
كالسماّ ك يائاا ، فمك  رديا جعمل مف  اب  إافض المصدر  ل  فاعمل يسيديا 
معي  العاعموض  ل  السماّ ، كهذا ج وصٌ  يٌف المراد  سيادها  ل  ال ارئ عٌز 

مىا  ىيىاهىا( كل ك  رديا كجؿ، كوككف ًمف (كما  يتل(  ك مف (كما  يتاا( كا وض : (كى
ا ؛ يٌيل ج وككف  ٌج  جعمل مف  اب  إافض المصدر  ل  مععكلل لما صٌ   وإن
مف الععؿ ( ي ( مف دكف فاعمل ، ككذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في ةكلل تعال  : 
مىا سىككاهىا( كهذا ما يٌ ل عمول ال وإاكم  يىٍعسو كى اهىا * كى مىا طىةى (كىايٍرًض كى

ل : ((كجعؿ (ما( مصدروض وجٌرد الععؿ عف هػ( في هذه ا وات  وكلٖٓٔ(ت
فإذا  يرود هذا الععؿ مع فاعمل الذم هك ا س ةايل ةسب التاكوؿ  (ُ( العاعؿ((

الذم   ار الول   ك ةواف، لمـز  ظاار إموره ،  ٌما  إإافض المصدر  لول 
 يةك: كالسماّ ك يائل  واها،  ك  إ رازه ميعصّ عيل يةك: كالسماّ ك يائاا هك.

كذلؾ  جازكا  ف تككف (ما( مكصكلض عائدة عم  العاةؿ في ةكلل ك 
مىؽى الذككىرى كىاييذى * ً فك  مىا خى مك  * كى تعال : (كىالمكٍوًؿ ً ذىا وىٍغ ى  * كىاليكاىاًر ً ذىا تىجى

                                                 

 .ََٖ(  يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ صُ(
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ـٍ لى ىتك ( ]الموؿ:  [  تودور: كا الذم خمؽ الذكر كاييذ   ك ْ -ُسىٍعوىكي
ا  ل   (ُ(ول الذكر كاييذ مصدروض  تودور: كخم كلـ و وركا في هذه ا وض  وإن

مسالض عكد الإمور المستتر في (خمؽ( عم  (ما( الذم  موتإاه تمتيع 
 المصدروض.

كوصٌ  تودور المصدروض المذككر لك ةاؿ س ةايل : كما خمؽ ا الذكر 
 كاييذ ، كج وصٌ  لمذم كرد في يٌص الور ف  ٌج عم  تاكوؿ جعؿ الإمور
المستتر عائدنا عم  ا س ةايل المعاكـ مف السواؽ ج عم  (ما( كهك ما لـ 
و ر  لول اليةاة كالمعسركف ك  ك ةواف يعسل الذم  جاز المصدروض في هذه 

دكف  ف و ور  ل  هذا التاكوؿ الذم  ٌكد  (ِ(اجوض كةدماا عم  المكصكلوض
 ايخذ  ل في ا وات التي تودمتاا في سكرة (ال مس(.

كيسب الزمخ رم  ل  الكسائي  ٌيل جعؿ (ما خمؽ( (( معي  كما خمول 
ا  م: كمخمكؽ ا، الذكر كاييذ  ، كجاز  إمار اسـ ا ؛ يٌيل معمـك 

كتعرب (الذكر كاجيذ (  دج، كالوسـ  (ّ( جيعراده  الخمؽ  ذ ج خالؽ سكاه((
  المخمكؽ  تودور: كال يّ الذم خمول ا.

                                                 

 َِٗ/َّكجامع ال واف  َُّ/ِكمجاز الور ف  ِْٔ-ِّٔ/ّ( معايي الور ف لمعٌراّ ُ(
عرا ل لمزجاج  عراب ذّذوف سكرة صّّٓ/ٓكمعايي الور ف كاع كمعاتو   َُٕ، كاع

 .ِْٓ/ٓكفت  الودور  ُُِٗ/ِكالت واف في  عراب الور ف  ُٕٗ/ُّالغوب 
 .ّْٖ/ٖ( ال ةر المةوط ِ(
 .ِٕٔ/ْ( الك اؼ ّ(
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ر، كوكلل تعال : (خاًلًدوفى ًفواىا ك جازكا مج يّ (ما( لمعاةؿ في  وات  يخى
( ]هكد: ًُِٖ ٌج مىا  ىاّ الٌملي( ]اييعاـ:  ّى رى حؾى [ كةكلل تعال ، ( ٌج ما  ا

 .(ُ([. كالراج   ٌف (ما( هيا عائدة عم  الزمافَُٖ-َُٕ
را دىعىا رى كلي  ذىا مىسك ا يسىافى إي ًيو نا ً لىٍوًل ذيـك ً ذىا ككذلؾ ةكلل تعال : (كىاًع مي
( ]الزمر:  ٍيلي يىًسيى مىا كىافى وىٍدعيك ً لىٍوًل ًمف ةىٍ ؿي لىلي ًيٍعمىضن مل كك [ فود  جازكا  ف ٖخى

تككف (ما( في هذه اجوض مكصكلض عائدة عم  العاةؿ  تودور: يسي ا الذم 
ـٌ الكّـ كةوؿ :  (ِ(كاف ودعكه ،  ك مصدروض  تودور: يسي دعاّه  ل  ا ت

ا لكجل  عيد (يسي( ك (ما( يافوض ،  م: يع   ف وككف دعاّ هذا الكافر خالصن
، كهك  ٌف (ما( (ْ(كالراج ، فوما و دك ما ذهب الول الزمخ رم (ّ(ا س ةايل

عائدة عم  الإٌر كالتودور: كيسي الإرك الذم كاف ودعك اى  لول، وؤود ذلؾ 
ذىا مىسك ا ا فىمىمكا ، ةكلل تعال : ((كىاًع يً ًل  ىٍك ةىاًعدنا  ىٍك ةىآًئمن رح دىعىايىا ًلجى ً يسىافى الإح

رٍّ مكسكلي(( ]وكيس: ـٍ وىٍدعييىا ً لى  إي ركهي مىرك كىاىف لك [ ككذلؾ ُِكى ىٍعيىا عىٍيلي إي
دي ًلمىا  مىا الركٍةمىفي  ىيىٍسجي  جازكا عكدها عم  العاةؿ في ةكلل تعال : ((ةىاليكا كى

يىا(( ]العرةاف:تىٍامي   ؟.(ٓ([ كالتودور:  يسجدي لمذم تامريأَري
كيٌف مجي(ما( لمعاةؿ مخالؼ لأصؿ، ايوسـ اليةاة في هذه الوإوض 
فمياـ مف  جاز كةكع (ما( عم   ةاد مىف وعوؿ مطمونا ، كمياـ مف لـ وجز 

                                                 

عرا ل لمزجاج  ْٕٖ-ْْٖ/ُٓ( جامع ال واف ُ( ، كالك اؼ ِِٗ/ِكمعايي الور ف كاع
كةادم ايركاح  ُٕٓ-ُْٕ/ِ، ّٗٓ، َِٕ/ُكالت واف في  عراب الور ف  ٓٔ/ِ

 .َْٔ/ِكتعسور الور ف ج ف كذور  ِّٕ-ُِٕ ل   ّد ايفراح، ج ف الجكزوض ص
عرا ل لمزجاج  ََِ/ِّكجامع ال واف  ُْٔ/ِ( معايي الور ف لمعراّ ِ( كمعايي الور ف كاع

 .ُِ/ٗكالت واف في تعسور الور ف  ّْٔ/ْ
كويظر دراسات يسمكب الور ف، ع د الخالؽ عإومض الوسـ  ُْٖ/ٕ( ال ةر المةوط ّ(

 .َُْ/ّايكؿ 
 .ُُٔ/ْ( الك اؼ ْ(
 .َٗٗ/ِكالت واف في  عراب الور ف َِٕ/ِ( ال واف في غروب  عراب الور فٓ(
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كمف هذه المسكغات ما ةوؿ في  (ُ(كةكعاا عم  عاةؿ  ٌج  ورويض  ك مسكغ
مىكىٍت  كٍا مىا طىابى لىكيـ(( كةكلل تعال : (( ىٍك مىا مى (ما( في ةكلل تعال : ((فىايًكةي
((  ٌياا كردت لمعاةؿ ؛ يف ا ياث وجروفى مجرل غور العوّّ ليوصاف  اييايـٍ  ىٍومى

 (ّ(كالرازم (ِ(عوماف ، كيوؿ هذا الوكؿ مف دكف  ف وعٌمؽ عمول الزمخ رم
هػ( ك  ك ُْٕ(ت(ٓ(هػ( كا ف جزم الكم يَُٕ(ت (ْ(هػ(، كاليسعئَٔ(ت

هػ( كهك ةكؿ  عود ، كج وصٌ  يومل ُٓٗ(ت (ٕ(ك  ك السعكد ( ٔ(ةواف اييدلسي
يومل دكف الرٌد عم  ةائمل ؛ يٌف (ما( كما كردت لمعاةؿ المؤيث ، كردت 

 لمعاةؿ المذكر،  ؿ عادت عم  ا ، س ةايل في مكاإع.
(ما( في ةكلل تعال : ((كىج  ىيتيـٍ عىاً ديكفى مىا  ىٍع يدي(( كردت  كةوؿ:  فٌ 

؛ يٌياا  (ٖ(لمعاةؿ لمطا وض ما ة ماا كما  عدها لتككف معاما عم  يسؽ كاةد
(( ]الكافركف: ا تىٍع يديكفى [ كةكلل تعال : ِكةعت  وف ةكلل تعال : ((ج  ىٍع يدي مى

)) هػ(  ُٕٓ[ كذكر ا ف ةٌوـ الجكزوض (ت ْ]الكافركف: ((كىج  ىيىا عىاً ده مكا عى ىدتحـٍ
: مذؿ ةكلل تعال : (ٗ(هذا الكجل كعٌده مف ازدكاج الكّـ في ال ّغض كالعصاةض

(( ]ال ورة:  ـٍ مىٍوكي مىٍوًل ً ًمٍذًؿ مىا اٍعتىدىل عى ـٍ فىاٍعتىديكٍا عى مىٍوكي ًف اٍعتىدىل عى تعال : ((فىمى
 [.ٕٔ(( ]التك ض:وىايـٍ يىسيكٍا الٌملى فىيىسً [ كةكلل تعال : ((ُْٗ

                                                 

 .ُّٓ-ُّْ/ُكهمع الاكامع ْٖٕ/ٖ( ال ةر المةوط ُ(
 .ُْٕ/ُ( الك اؼِ(
 .ُِٕ/ٗ( معاتو  الغوب ّ(
 .َِٓ/ُ( مدارؾ التيزوؿ كةوائؽ التاكوؿ، تعسوره ْ(
 .ُِٗ/ُتعسوره -( التساوؿ لعمـك التاكوؿٓ(
 .ُِٔ/ّ( ال ةر المةوط ٔ(
 .ُُْ/ِ(  ر اد العوؿ السموـ ٕ(
كمجمع ال واف في تعسور الور ف لمط رسي  ِْٓ/ِ( ال واف في غروب  عراب الور ف ٖ(

ُ/ُٓٓ. 
 .ِٔٓ-ِٓٓ( التعسور الوٌوـ ج ف ةٌوـ الجكزوض صٗ(
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 ٌج  ٌف المسكغ الذم  اع ، هك  ٌف كركد (ما( لمعاةؿ في الور ف الكروـ 
((كاف عم  كإع اليعت مكإع الميعكت ؛ يٌف (ما( تككف لغور ا دمووف 

هػ(  ٌف ْٕٗكذكر الزرك ي (ت (ُ( كلصعات ا دمووف ك جياساـ ك يكاعاـ((
(ما( المكصكلض ((ج تككف ي خاص ما وعوؿ عم  الصةو  ؛ يٌياا اسـ 

كجعؿ  (ِ( م اـ ووع عم  جموع ايجياس فّ وصٌ  دخكلاا  ٌج عم  الجيس((
كٍا مىا طىابى لىكيـ( ((كالمعي : ايكةكا  كجعؿ مف ذلؾ ةكلل تعال : (فىايًكةي

ككذلؾ ةكلل  (ّ( ارة كالذوك ض كيةكها((المكصكفض  اٌم صعض  ردتـ مف ال ك
كٍا مىا يىكى ى   ىاؤيكيـ( كالمعي : كج تيكةكا الميككةض مف ة ؿ  تعال : (كىجى تىيًكةي

، كتياكؿ ا ف ةٌوـ (ْ(ا  اّ،  ك  معي : كج تيكةكا اليكع الذم يكةل   اؤكـ
،  الجكزوض هذا الكجل، كصٌرح  اٌيل  ةسف الكجكه عيده، فعٌصؿ الوكؿ فول

كجعؿ  طّؽ (ما( عم  صعض ما وعوؿ   م، مف استعماؿ (مف( الداٌلض ((عم  
 .(ٓ(الذات فوط((

ت ٌوف مما تودـ ذكره  ٌف اليةاة كالمعسروف استيدكا  )ما( كمعنى الجنس :
 في تعسور مجيّ (ما( لمعاةؿ في الوراف الكروـ  ل   ساسوف:
 مف وعوؿ.ايكؿ:  ٌف (ما( كيإعت لذات ما ج وعوؿ ، كلصعض 

 كالذايي: اف (مف( كيإعت لذات العاةؿ.
غور  ٌف الذم ويمةظ ، هك  ٌف العرب  ذا  رادكا التع ور عف صعض 
المكصكؼ استعممكا (ما( ك(مىف( كجعمكا ايكل  لغور العاةؿ ،  ك ًلما هك عاـ 

                                                 

عرا ل لمزجاج ْٖ/ُ( الموتإب ُ( عراب الور ف لميةاس  ٖ/ِ،كمعايي الور ف كاع  ّّٗ/ُكاع
 .ُِٕ/ٗكمعاتو  الغوب  َٖٗ، ُٕٔ، ٕٗٓ/ْكالك اؼ  ّّٗ/ُ

 .ّٗٗ/ْ( ال رهاف في عمـك الور ف ِ(
 .ّٕ/ُ( ةا وض الخإرم عم  ا ف عووؿ، لمةمد الخإرم ّ(
 .َِٖ، ُِٔ/ّ( ال ةر المةوط ْ(
 .ُّْ-ُُّ/ُك دائع العكائد  ِٔٓ-ِٓٓ( التعسور الوٌوـ ص ٓ(
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ّن  ذا  رادكا التع ور عف ذات المكصكؼ ، عاة ، كخٌصكا الذايوض  العاةؿ ، كاع
ور عاةؿ ، استعممكا (الذم( كفركعاا ، مما هك م دّك  ػ(اؿ( كلٌما كاف  ـ غ

كاف المراد مف (الذم( الذات ، اةتإ  تعووف هذه الذات في الكّـ،  ٌما عادنا 
ٌما جيسنا، ظاهرة  ك مودرة ؛ ذلؾ  ٌف التع ور عياا ج وتةوؽ  ٌج  تعووياا.  كاع

وكف المراد مف كإعاا   ٌما (ما( فعم  العكس مف ذلؾ ؛  ذ  ٌياا لٌما لـ
الذات ،  ؿ المراد صعتاا، فود اةتإ  ذلؾ عدـ تعووف هذه الذات ؛ لذلؾ لـز 
ذا  يرودت الصعض لـز  عماماا ؛ يٌيل ومـز  ةذفاا،  م: ةذؼ المكصكؼ ، كاع

  ف وراد مياا كٌؿ مف اتصؼ  اا.
كةد ذكر اليةاة كالمعسركف في ا وات التي مر ذكرها، كوكلل تعال : 

كٍا مىا طىابى لىكيـ ملفى اليلسىاّ(  ٌيل استعمؿ (ما( ؛ يٌيل  راد صعض مف (فىا يًكةي
وعوؿ ، كلك  راد الذات جستعمؿ (مىف( كةوؿ : فايكةكا مىف طاب لكـ ، 
كالةوووض هي  ٌيل لك  راد صعض مف وعوؿ جستعمؿ (مف( ج (ما( ؛ يٌف (ما( 

ي (مىف(  رادة الذات، كهذه ج تجيّ  ٌج لصعض غور العاةؿ ، ككوؼ وصٌ  ف
الذات ج وصٌ   ظاارها مع (مىف( كج تودورها؟  ذ ج وصٌ   ف وككف التودور: 

 فايكةكا المر ة مف طا ت.
كومكف استعماؿ غور (ما( مف المكصكجت اجسموض في الكّـ كلكفك 
ًّ مياا تؤدم معي  ج تؤدول ايخرل. فمك  راد صعض العرد جستعمؿ (مىف(  كي

ةوؿ: فايكةكا مف طاب ؛ جف العرد هيا مما وعوؿ ، كلكاف المراد  الصعض كٌؿ ك 
فرد مكصكؼ  اا مف غور تةدود ، كفي ذلؾ معي  الجموع كالعمكـ كالتودور: 
فايكةكا  م امراة كايت طا ت لكـ ، كيفرد العائد ؛ ييل هك ايصؿ كايكذر 

ايغمب التذكور، كما كما ت وف هذا في الم ةث السا ؽ ، كلجاز التايوث ك 
مىف وىٍوييٍت ًميكيفك ًلمكًل  جاز ذلؾ في (مىف( ال رطوض في مذؿ ةكلل تعال : (كى

تىٍوًف( ]ايةزاب:  ا يحٍؤًتاىا  ىٍجرىهىا مىرك اًلةن تىٍعمىٍؿ صى [ فالخطاب مكجل ُّكىرىسيكًلًل كى
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د كذكره  ل  يساّ رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ جموعاٌف  ٌج  ٌيل  فرد العائ
 في (وويت( ك ٌيذل في (تعمؿ(.

كلك  راد ذات العرد  معي  العادوض  ك الجيسوض جستعمؿ (التي( كةاؿ: 
فايكةكا التي طا ت ، كفي كّ الكجاوف معي  ا فراد كالتعووف ؛ يٌف الكجل 
ايكؿ وعيي امراة  عوياا كالذايي وعيي جيسنا  عويل ك ٌيث ؛ ييل عٌ ر عف هذا 

 وف  الذات المؤيذض  ذ التودور: فايكةكا المراة التي طا ت.الجيس المع
كلك  راد ذات الجيس جستعمؿ (الذم( كةاؿ: فايكةكا الذم طاب ، 
ك فرد كذٌكر ؛ يٌيل  راد معي  الجيس المعرد المذكر ، كالتودور: فايكةكا 
الجيس الذم طاب ،  ٌما (ما( فود استعممت في ا وض لتعٌ ر عف صعض الجيس 

ذلؾ ذٌكر الإمور العائد كلـ وؤٌيذل ؛ يٌيل لـ وعد عم   ةاد مىف وعوؿ مف ؛ ل
ا ياث ، كهذا ما صرح  ل الط رم مف  ٌيل استعمؿ (ما( كلـ وستعمؿ (مىف( 

 .(ُ( ((ييل لـ ورد  عواف اليساّ ك  خاصاف((
كت دك هذه الوإوض كاإةض جخّؼ فواا ةت   ٌف مف اليةاة مف استيد 

مسالضو ًمف مسائؿ ا عراب فود ةيرئ ةكلل تعال : (ةاًفظىاته الواا لتعسور 
ًعظى الٌملي( ]اليساّ:  فمف يصب  (ِ( [  يصب لعظ الجّلض (ا(ّْللٍمغىٍوًب ً مىا ةى

جعؿ (ما( مكصكلض ، كفي (ةعظ( إمور مستتر عائد عمواا ، كالمعي : 
 تل  ك دويل.ةافظات لمغوب  ال يّ الذم ةعظ اى ؛  م: ةعظ  مره  ك طاع

 ف تككف (ما( مصدروض ، كج وص   (ْ(كمكي الووسي (ّ(ك جاز الزجاج
هذا الكجل ؛ يف (ما( ج تككف مصدروض  ٌج  ذا تجردت مف الإمور المستتر 
العائد عمواا، كهذا الإمور ج وصٌ   لغاؤه ؛ يٌيل فاعؿ ، كما  يل ج وصٌ  

                                                 

 .ِْٓ/ٕ( جامع ال وافُ(
 .َُّ/ِ( كهي ةراّة وزود ا ف الوعواع، معجـ الوراّات ِ(
 .ْٕ/ِالور ف ( معايي ّ(
 .ُٕٗ/ُ( م كؿ  عراب الور ف ْ(
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مع مؤيث لمعاةؿ، فإذا  رود عكده عم  (اليساّ( ؛ جيل معرد، ك(اليساّ( ج
عكده عمواٌف كجب  ظااره ، كةوؿ: ةافظات لمغوب  ما ةعظفى اى 
 ٌج  ٌف  (ُ(

العك رم  جاز ذلؾ في ةالض كاةدة ، كهي  ف وككف هذا الإمور عائدنا عم  
جيس اليساّ ، فوجكز عيدئذ  ف وككف معردنا مذٌكرنا مستترنا ؛ يٌف معي  

 .(ِ(رد المذكر غور العاةؿالجيس وعامؿ معاممض المع
كٍا مىا طىابى لىكيـ  كاستعمؿ (ما( دكف (الذم(  م : في ةكلل تعال  (فىايًكةي
ملفى اليلسىاّ( يٌيل  راد  اا كؿ جيس مكصكؼ  الطوب مف غور تةدود  م  ذا 
كايت (الذم( تعيي ذات الجيس فإٌف (ما( تعيي ايجياس جموعاا المتورعض 

فاياؾ اي كار كالمطموات كايرامؿ كذكات الور    ميل عم  كجل اجستوصاّ
كايجي وات، فالمراد  عماـ ايجياس التي  ةٌؿ ا يكاةاا   عار المخاطب 

  اتساع دائرة الةّؿ كالمعي : فايكةكا  م جيس كاف طاب لكـ.
) ـٍ اييكي مىكىٍت  ىٍومى  ككذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في ةكلل تعال : ( ىٍك مىا مى

كٍا مىا يىكى ى  كالمعي :   ٌم جيس كاف ممكتل  ومايكـ ، كةكلل تعال : (كىجى تىيًكةي
  ىاؤيكيـ ملفى اليلسىاّ( كالمعي : كج تيكةكا  ٌم جيس كاف يكةل   اؤكـ ، فود 
عٌ ر عف هذا المعي   ػ(ما( الداٌلض عم  العمكـ ،   عار المخاطب  عظـ  ذـ 

لوؿ عم  ذلؾ،  ٌيل س ةايل، جعمل هذا اليكاح، كلةممل عم  است  اعل، كالد
يى  ً يكلي كىافى     ع مف الزي ، فود ةاؿ عز كجؿ في الزي  : (كىجى تىٍورى يكٍا الزل

ّن( ]ا سراّ:  سىاّ سىً و [ عم  ةوف ةاؿ في يكاح امر ة ايب (كىجى ِّفىاًة ىضن كى
ا ةىٍد  ا يىكى ى   ىاؤيكيـ ملفى اليلسىاّ ً ٌج مى كٍا مى سىاّ تىيًكةي ٍوتنا كى مى مىؼى ً يكلي كىافى فىاًة ىضن كى سى

ّن( ]اليساّ:  [ فكصعل  ما كصؼ  ل الزي  ك إاؼ  لول صعض الموت، ِِسىً و
 كهك الكره ال دود.

                                                 

 .ِِٓ/ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف ُ(
 .ّْٓ/ُ( الت واف في  عراب الور ف ِ(
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فاذا هك المراد مف (ما( في هذه ا وات كالتي عم  يةكها ، كما ومكف 
ئدة عم  اف وعسر  معي  الجيس العاـ، فتككف (ما( عيدئذ عم   ا اا ، عا

 (ّ(غور العاةؿ.
جعػؿ اليةػاة كالمعسػركف (مػا( عائػدة فػي مكاإػع  )ما( كمعنى الشي  :

عم  ا، س ةايل، كةد تودـ ذكر  كاهدهـ في هذا ال اب كهي: ةكؿ العػرب : 
سػػػ ةاف مػػػا سػػػخركٌف ليػػػا ، كسػػػ ةاف مػػػا سػػػٌ   الرعػػػد  ةمػػػده، ككوكلػػػل تعػػػال : 

ػػا  ىيىاهىػػا( كةكلػػل، تعػػال مى مىػػؽى الػػذككىرى كىاييذىػػ ( كةكلػػل تعػػال : (كىالسكػػمىاّ كى ػػا خى مى  : (كى
ػػا  ىٍع يػػدي( ا ًػػديكفى مى  ٌج  ٌياػػـ ةػػٌدركها مػػرة  ميزلػػض (الػػذم( كمػػرة  ميزلػػض  (كىج  ىيػػتيـٍ عى

ػػف( كلػػـ وعرةػػكا فػػي المعيػػ   ػػوف هػػذوف التوػػدوروف (مى
ّن فػػي  (ُ( فوػػذكر الزجػػاج مػػذ

ػػػا  ىيىاهىػػػا( ((كة مى ػػػف(، ةكلػػػل تعػػػال  : (كىالسكػػػمىاّ كى وػػػؿ معيػػػ  (مػػػا( هايػػػا معيػػػ  (مى
، كةػػػر  ع ػػػد ا  ػػػف مسػػػعكد (رإػػػي ا (ِ( كالمعيػػػ : كالسػػػماّ كالػػػذم  ياهػػػا((

 (ّ(هػػػػػػػ( َْٔالػػػػػػذكر كاييذػػػػػػ  ، فػػػػػػرٌج  الطكسػػػػػػي (ت عيػػػػػػل : كالػػػػػػذم خمػػػػػػؽ 
 ف تككف (ما( عائدة عم  ا  دجلض هذه الوػراّة  (ٓ(ك  ك السعكد (ْ(كالزمخ رم

؛ يٌف (الذم( اسـ مكصكؿ ، وستعمؿ لمعاةػؿ ، يةػك:  ،  كج وتعٌوف هذا الكجل
 ةسف  ل  الذم  ةسف الوؾ ، كلغور العاةؿ، يةك: اةر  الكتاب الػذم ويععػؾ ،  
 خّؼ (مىف( التي اختصت  العاةؿ. ككذور مف الػذوف جعمكهػا  توػدور (الػذم( 

اةػػؿ لػػـ وكإػػةكا  ك وعويػػكا المػػراد مػػف هػػذا التوػػدور، لمعاةػػؿ المعػػٌوف  ـ لغوػػر الع
الم اـ؟ كلاذا  جاز مكي ك  ك ال ركات  ف ايي ارم في (ما( في ةكلل تعػال  : 

مىؽى الذككىرى كىاييذى ( ذّذض  كجل. مىا خى ا  ىيىاهىا( كةكلل تعال : (كى مى  (كىالسكمىاّ كى
                                                 

 .َّٔ/ِ، ُِْ/ُ( ويظر مذّ مجاز الور ف ُ(
عرا ل ِ(  .ِّّ/ٓ( معايي الور ف كاع
 .ّّٔ/َُ( الت واف في تعسور الور ف ّ(
 .ُٕٔ/ْ( الك اؼ ْ(
 .ُٔٔ/ٗالعوؿ السموـ (  ر اد ٓ(



323 

 

ايكؿ:  ف تكػػكف مصػػدروض ، كالتوػػدور: كالسػػػماّ ك يائاػػا ، كخٍموػػل الػػػذكر 
 كاييذ .

ػف  ياهػا كمىػف خمػؽ كالذايي:  ف تككف   ميزلض (مىف( كالتودور: كالسػماّ كمى
 الذكر كاييذ .

كالذالػث:  ف تكػػكف  ميزلػػض (الػػذم( كالتوػػدور: كالسػػماّ كالػػذم  ياهػػا كالػػذم 
ػا  ا ًػديكفى مى خمؽ الذكر كاجيذػ  ، كهػذا مػا ويط ػؽ عمػ  ةكلػل تعػال : (كىج  ىيػتيـٍ عى

 . (ُ(  ىٍع يدي(
الموصػػكد مػػف الػػكجاوف: الذػػايي كالذالػػث كج  لػػ   ٌج  ٌيامػػا لػػـ و ػػورا  لػػ  

العػػػرؽ  ويامػػػا ، كمػػػف الكاإػػػ   ٌيامػػػا كايػػػا وعيوػػػاف  جعػػػؿ (مػػػا(  ميزلػػػض (مػػػف(، 
عكدها عم  ا، عز كجؿ، كالتودور: كالسماّ كا الذم  ياها ، ككػاف وعيوػاف 
 جعؿ (ما(  ميزلض (الذم( عكدها عم  ال يّ ج عم  ا س ةايل ، كالتودور: 

السماّ كال يّ الذم  ياها ؛ لذلؾ جعماما العك رم كجاوف مختمعوف في ةكلػل ك 
( ]اليسػػاّ:  ـٍ ػػا كىرىاّ ذىًلكيػػ [ فاجػػاز  ف تكػػكف (مػػا(  ميزلػػض ّْتعػػال : (كى يًةػػؿك لىكيػػـ مك

ػػػف( عائػػػدة عمػػػ  اليسػػػاّ الآلتػػػي  يًةػػػٌؿ يكػػػاةاٌف  ػػػالماكر، ك جػػػاز  ف تكػػػكف  (مى
،  م (ك يةػٌؿ لكػـ تةصػوؿ  ميزلض (الذم( عائدة عمػ  فعػؿ ال ػيّ  غوػر المةػـر

)  (.ِ( ما كراّ ذلؾ الععؿ المةـر

كعكد (ما( عم  (ال يّ( وؤكده اليةاة كالمعسػركف مػف خػّؿ تعسػوراتاـ 
 ا توض :
ُ- ) مىٍوػتي ً وىػدىمك ػا خى دى ًلمى يىعىؾى  ىف تىٍسجي في ةكلل تعال : (ةىاؿى وىا ً ٍ ًموسي مىا مى
ػ(  ٌيػػػل جػػاز عػػػكد (مػػا( عمػػػ  العاةػػػؿ ؛ هػػُٖٓ[  ػػٌوف السػػػاومي (ت : ٕٓ]ص: 

يٌف ا، سػػػ ةايل، مػػػا  راد  ف وػػػامر   مػػػوس  السػػػجكد لػػػذات  دـ ،  ػػػؿ لمسػػػجكد 
ل يّ خمول ا، كائيا ما كاف هػذا ال ػيّ ،  دـ  ـ غوػره، فوكػكف هػذا السػجكد 

                                                 

 .ُٖٓ، ُٔٓ/ِ، كال واف في غروب  عراب الور ف ِِٖ/ِ( م كؿ  عراب الور ف ُ(
 .ّْٕ-ّْٔ/ُ( الت واف في  عراب الور ف ِ(
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تعظومىا  الخالؽ، ج  دـ المخمكؽ، كوككف عدـ السجكد تكٌ رىا عم  ا، عػز 
 (.ُ( عم   دـ، عمول السّـكجؿ، ج

(مػػا( كردت لغوػػر العاةػػؿ ؛ يٌيػػل  روػػد  اػػا التع وػػر عػػف   كهػػذا وعيػػي  فٌ 
  يّ عاـ م اـ ، ك اذا التعسور كجاكا ال كاهد ايخرل.

ػػٍف( فػػي ةكلػػل -ِ ذكػػر الزرك ػػي فػػي ال رهػػاف  ٌف مجػػيّ (مػػا( مػػف دكف(مى
ا  ىٍع يدي(  كاف لجاؿ الكعار  اذا المع كد . كجاّ فول  اً ديكفى مى تعال : (كىج  ىيتيـٍ عى
ا  ٌيل استعمؿ (ما( دكف (مىٍف( في هػذه ا وػض ((جٌف الكعػار كػايكا وةسػدكف   وإن

كػاف مع ػكده ، فمػوس ذلػؾ كراهوػض لػذات  الي ي (صم  ا عمول كسمـ( كائيا مػا
المع ػػكد ، كلكػػف  ىيىعىػػض ككراهوػػض جتٌ اعػػل (صػػم  ا عموػػل كسػػمـ(  ذ التوػػدور: كج 
 يتـ عا دكف  ٌم  يّ كاف  ع ده ، فّ وصٌ  يداّ هػذا المعيػ   ٌج لعػظ (مػا( 

 (.ِ(  ااماا(( 
عمػػػ   ذكػػػر الم ػػػرد  ٌف (مػػػا( ج تكػػػكف لمعاةػػػؿ ، لكيػػػل جػػػاز (( ف توػػػع-ّ

ػػا  (ّ(ا دموػػوف   ااماػػا((  كجعػػؿ مػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال : (رىبل ً يلػػي يىػػذىٍرتي لىػػؾى مى
رنا( ] ؿ عمراف:  رك  .(ْ([ ًّٓفي  ىٍطًيي ميةى

 طػّؽ  (مػا( عمػ  ال ػارئ عػز  (ٔ(كا ف الةاجػب (ٓ(ك جاز ا ف وعوش-ْ
كجػؿ فػي مذػؿ ةػكؿ العػػرب: سػ ةاف مػا سػخركٌف ليػػا ، كسػ ةاف مػا سػ   الرعػػد 

ػػػا  ىٍع يػػػدي(، ((يٌف ذات ال ػػػارئ غوػػػر  ة ا ًػػػديكفى مى مػػػده، كةكلػػػل تعػػػال : (كىج  ىيػػػتيـٍ عى

                                                 

 .ُِّ/ُ، ك دائع العكائد ِّٓ-ِّّ/ّ( الركض ايييؼ ُ(
 .ِٔٓ-ِٓٓكالتعسور الوٌوـ ص ََْ/ ْ( ال رهاف في عمـك الور ف ِ(
 .ِْ/ ُ( الموتإب ّ(
ك عاّ العموؿ في  وإاح التساوؿ ي ي ع د  ََِ/ ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف ْ(

 .َِْ/ ُا السمس ومي 
 .ٓ/ْ(  رح المعٌصؿٓ(
 .ُّٔ-ُّٓ( ايمالي اليةكوض صٔ(
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معمكمض الةوووض، لذلؾ صارت م امض  اذا اجعت ار(( فػالعرب اذا  رادت ال ػي 
م امػا  ك  رادكا  ف و امػػكه ،  تػػكا فوػل  معػػظ (مػػا(  ج تػػرل  ٌيػؾ توػػكؿ ل ػػ   رفػػع 

كالمعيػ :  ٌم  ػي ذاؾ؟ فػإذا  ػعرت  ٌيػل لؾ مف  عوػد ج ت ػعر  ػل : مػا ذاؾ؟ 
  يساف ةمت: مىف ذاؾ؟ كالمعي   ٌم  يساف ذاؾ؟.

لىػػػدى( -ٓ ػػػا كى مى كىاًلػػػًد كى ذهػػػب الزمخ ػػػرم  لػػػ   ٌف (مػػػا( فػػػي ةكلػػػل تعػػػال : (كى
ػػػػا  ـي ً مى ػػػػف( ؛ يٌيػػػػل  روػػػػد  ػػػػذلؾ التعظػػػػوـ ، كوكلػػػػل تعػػػػال : (كىالمٌػػػػلي  ىٍعمىػػػػ  ميزلػػػػض (مى

ػػعىٍت( ]اؿ عمػػراف:  [، ( م:  ٌم  ػػيّ كإػػعت؟ وعيػػي مكإػػكعنا عظػػوـ ّٔكىإى
 .(ُ(ال اف( 
ػا  ىٍع يػدي(: ةاؿ الساومي فػي (مػا( فػي ةكلػل تعػال-ٔ ا ًػديكفى مى  : (كىج  ىيػتيـٍ عى

ػػف جمٌػػت عظمتػػل ةتػػ  خرجػػت عػػف   ٌياػػا عػػادت عمػػ  ا ، عػػز كجػػؿ (يٌف مى
الةصػػر، كعجػػزت ايفاػػاـ عػػف كيػػل ذاتػػل ، كجػػب  ف ووػػاؿ فوػػل : هػػك مػػا هػػك: 
ػا  مى كوكؿ العرب: س ةاف ما سػٌ   الرعػد  ةمػده، كميػل ةكلػل تعػال : (كىالسكػمىاّ كى

ف المعي :  ٌف  وئا  ياها لعظوـ ، كما  عظمل مف  يّ، فمعظ (ما(  ىيىاهىا( فكا
 . (ِ(في هذا المكإع وؤذف  التعجب مف عظمتل كائيا ما كاف هذا العاعؿ(

فالعر ي  وكلل : س ةاف ما سخركٌف ليا ، كس ةاف ما سٌ   الرعػد  ةمػده 
ٌجػػد وعيػػي،  ٌف ال ػػيّ الػػذم سػػٌخر السػػةاب ، كسػػٌ   لػػل الرعػػد ، وسػػتةؽ  ف ويم

كويكٌةد، كوواؿ فول (سػ ةايل( كائينػا مػا كػاف هػذا ال ػيّ ، كالمػتكمـ وعمػـ  ٌيػل مػا 
مػػف  ػػيّ كمػػا مػػف  ةػػد وتصػػؼ  اػػذه الصػػعض  ٌج ا ، سػػ ةايل ، فاػػذا ال ػػيّ 
الػػػػذم عٌ ػػػػر عيػػػػل  ػػػػالمعي  العػػػػاـ، ج  ػػػػٌد  ف وعػػػػكد عمػػػػ  ال ػػػػارئ، عػػػػز كجػػػػؿ، 

سػػـ مػػ اـ عػػاـ ، كلكػػف كويةصػػر فوػػل كهػػذا التعوػػوف لػػـ وجػػح مػػف (مػػا(  ذ هػػي ا
جاّ مف موتإ  الةاؿ كايمر الةاصؿ فاك  سمكب فول معي  العمـك كاليكػرة 

                                                 

 .ََِ/ْكالتساوؿ لعمـك التيزوؿ  َُٖ/ُّكويظر معاتو  الغوب  ْٕٓ/ْ( الك اؼ ُ(
 .ِّٓ-ِّّ/ّ( الركض ايييؼ ِ(
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الم امػػض كلكػػف عيػػد ر طػػل  ػػالكاةع تيتاػػي يتوجػػض هػػذا المعيػػ  الػػ  ا فػػراد كالعمىػػـ 
 كالمعرفض.

ا  ىيىاهىا( فاي  معي : كالسماّ ك ٌم  مى ككذلؾ كاف ةكلل تعال : (كىالسكمىاّ كى
ا ، فإٌيل وستةؽ التعظوـ كالوسـ  ل كائينا ما كاف ،  ٌج  ٌف هذا  يّ كاف  ياه

الكائف ج ومكف  ف وككف  ٌج  مرنا عائدنا عم  ا س ةايل ، كهك ةدرتل  ك 
ةكمتل  ك تد وره  ك ةكلل لم يّ : كف فوككف ، كةد عٌ ر الساومي عف هذا 

 وككف  ٌج ا. المعي   وكلل: (كائيا ما كاف هذا العاعؿ( كهذا العاعؿ ج
كخّصض ما تودـ  ٌف العرب كايكا  ذا  رادكا تعظوـ ا ، تعال ،  صعض 
مف الصعات، لـ وستعممكا (الذم( لتدؿ عمول كج (مىف( التي اختصت 
يٌما  طموكا المعي  ك عٌمكه  استعماؿ (ما( التي توع عم  كٌؿ   العوّّ، كاع

ّن كاف  ـ غور عاةؿ ، ذـ وتخٌصص ه ذا المعي  العاـ المطمؽ ،  يّ، عاة
فوعكد داًج عم  ا س ةايل كتعال ، كووتصر عمول مف دكف غوره  ةكـ 

 الكاةع كالةاؿ ج  ةكـ ايداة.
كةد استعمؿ الوراف هذا اجسمكب الذم و دك  ٌيل مف   م، اسالوب 

 التعظوـ ك ةكاها.
عكدها وت وف مما تودـ ذكره  ٌيل ج وص  استعماؿ (ما(  ٌج  ذا ةصد 

عم  معي  مما وعامؿ معاممض غور العاةؿ كمعي  الجيس  ك ال يّ  ك اليعس 
 ) ـى رى ليى ّي يىٍعًسي ً فك اليكٍعسى يىمكارىةه ً السحكًّ ً ٌج مىا رىًة ا  ي ىرلل مى كوكلل تعال : (كى

 .(ُ([  ذ التودور :  ٌج يعسنا رةماا ا  العصمضّٓ]وكسؼ 
 ٌف (ما( اختصت  غور العاةؿ، كالةٌؽ  ٌياا لـ كالم اكر في كتب اليةك 

تكف مذؿ (مىف( مختٌصض  جيس معٌوف ،  ؿ هي كما ةالكا : توع عم  كؿ 
 يّ ، عم  ما كاف كما لـ وكف، كالعاةؿ  يّ كعيصر مما هك كائف ، لكف 

                                                 

 .ُْٖ-َْٖ/ِ( الك اؼ ُ(
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الذم ةاد  ل  الظٌف  اختصاصاا  غور العاةؿ، استعماؿ (مىف( مختٌصض 
زّنا مف كظوعض (ما( العاٌمض ؛ يٌيل ةوف وراد التع ور  العاةؿ. فسٌدت  ذلؾ ج

عما هك عاةؿ فةسب ، وؤت   ايداة المختٌصض  ل ، ج  ايداة العامض التي 
 تعيول كتعيي الجيس ا خر ؛ لذلؾ  ص ةت (ما( تطمؽ عم  معيووف:

 ايكؿ: عم  ما ج وعوؿ لعدـ كجكد  داة اختصت  ل.
 جيس العاةموف كغور العاةموف.كالذايي: عم  كؿ جمع عـٌ كإـٌ 

ا تىٍع يديكفى ًمف  مى ـٍ كى كمف  مذمض ذلؾ في الوراف الكروـ، ةكلل تعال : (ً يككي
( ]ايي واّ:  ـى  ىيتيـٍ لىاىا كىاًرديكفى اىيك  (ُ([ كةد ذكر الزرك يٖٗديكًف المكًل ةىصىبي جى

ا ،  ٌف (ما( هيا استعممت لمعاةؿ جختّطل  غور العاةؿ، ذـ استذي  
س ةايل، مف ذلؾ المّئكض كايي واّ  ا وض التي  عدها: (ً فك الكًذوفى سى ىوىٍت لىايـ 

( ]ايي واّ:  ٍياىا ميٍ عىديكفى ٍسيى   يٍكلىًئؾى عى يكا اٍلةي  [.َُُمل
فايداة (ما( ج تجيّ مختصض  ا دمووف ، كلكف تعكد عمواـ عيد 

كها عادت عم  جيس العوّّ اختّطاـ  غورهـ، كهي في هذه ا وض كية
كغور العوّّ جموعنا، كلـ ت مؿ الجيس ايكؿ عم  س وؿ التغموب  ؿ  ممتل 
 ةكـ معياها الداٌؿ عم  العمكـ  خّؼ (مىف( فإٌياا  ذا عادت عم  غور 
العاةؿ جختّطل  العاةؿ، عادت عمول عم  س وؿ التغموب كوكلل تعال : ( ىج 

مىف ًفي ايىٍرًض( ]وكيس:ً فك ًلٌمًل مىف ًفي السك   [.ٔٔمىاكىات كى
ر  المبحث الثالث : معنى )ما( المكصكلة كمعاني )ما( األيقى

رى في  وات مف الور ف الكروـ مف ذلؾ  تةتمؿ (ما( المكصكلض لمعاف  يخى
مىا كىعىرى سيمىٍومىافي  مى  ميٍمًؾ سيمىٍومىافى كى ةكلل تعال : (كىاتك ىعيكٍا مىا تىٍتميكٍا ال كوىاًطوفي عى

مى  ا  ييًزؿى عى مى كٍا ويعىملميكفى اليكاسى السلٍةرى كى لىػًكفك ال كٍواًطوفى كىعىري مىكىٍوًف ً  ىاً ؿى  كى اٍلمى

                                                 

 .ّٗٗ/ْ( ال رهاف في عمـك الور ف ُ(
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ّى تىٍكعيٍر(  تك  وىويكجى ً يكمىا يىٍةفي ًفٍتيىضه فى دو ةى ا ويعىملمىاًف ًمٍف  ىةى مى كتى كى مىاري كتى كى هىاري
 [.َُِ]ال ورة: 

فمف ذهب  ل   يزاؿ السةر  ك ال رع عم  الممكوف جعؿ (ما( مكصكلض 
مىكىوٍ  مى  اٍلمى مىا  ييًزؿى عى ٌج جعماا يافوضفي ةكلل تعال : (كى كاختار الط رم  (ُ(ًف( كاع

 (ْ( هػ(ّْٕكمكي الووسي ( (ّ( هػ(ُُّكالزجاج (ت  (ِ( هػ(َُّ(ت 
 ف تككف (ما( مكصكلض، كميع الط رم اف تككف يافوض، كةاؿ:  (ٓ(كالزمخ رم

تك  وىويكجى  دو ةى اًف ًمٍف  ىةى ا ويعىملمى مى ((لك كايت يافوض لما كاف في ةكلل تعال : (كى
ّى تىٍكعيٍر( معي ((ً يك  ا يىٍةفي ًفٍتيىضه فى مى

يٌف الممكوف كايا وعٌمماف الياس السةر،  (ٔ( 
كهذا هك الكجل، كعيد جعؿ (ما( مكصكلض جاز  ف تككف معطكفض عم  (ما( 
ايكل   ك عم  السةر كالمعي :  ٌف الممكوف كايا وعٌمماف الياس السةر مف 

مياس فمف ات عاما كعر كمف اجتي اما  جؿ اجتيا ل ك ٌف ا جعماما فتيض ل
 .(ٕ(يجا

 (ُ( هػ(ّّٕكاليٌةاس (ت  (ٗ(كالط رم (ٖ( هػ(َِٕكذهب العٌراّ (ت
ًممىٍت  (ِ(كالرازم  ل   ٌف (ما( الذايوض في ةكلل تعال : (وىٍكـى تىًجدي كيؿح يىٍعسو مكا عى

                                                 

، كمعاتو  الغوب، تعسور الرازم ّْٓ( المسائؿ الم كمض المعركفض  ال غدادوات، ُ(
، كالجامع يةكاـ الور ف / تعسور ٗٗ/ُ، كالت واف في  عراب الور ف ُِٖ/ّ

 .ُٓ-َٓ/ِالورط ي 
 .ِْْ/ِ( جامع ال واف عف تاكوؿ  م الور ف ِ(
عرا ل ّ(  .ُْٖ-ُّٖ/ُ( معايي الور ف كاع
 .َُٔ/ُ( م كؿ  عراب الور ف ْ(
 .ُِٕ/ُ( الك اؼ ٓ(
 .ِْْ/ِ( جامع ال واف عف تاكوؿ  م الور ف ٔ(
 .ُِّ-ُِِ/ُ( زاد المسور في عمـ التعسور ٕ(
 .َِٕ/ُ( معايي الور ف ٖ(
 .َِّ-ُّٗ/ٔ( جامع ال واف ٗ(
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دح لىٍك  ىفك  ّو تىكى ًممىٍت ًمف سيكى مىا عى رنا كى ٍورو محٍةإى  ىٍويىاىا كى ىٍويىلي  ىمىدنا  ىًعودنا( ] ؿ  ًمٍف خى
[ مكصكلض، معطكفض عم  (ما( ايكل  ك(تكدح( ةاؿ لاا  ك مرفكعض َّعمراف:

عم  اج تداّ ك(تكٌد( خ رها ، كذكركا  ٌياـ لـ وعممكا  ةدنا ةر  (تكٌد(  الجـز ، 
ف كاف هذا جائزنا في اليةك ، ك جاز مكي الووسي جانا ك  (ْ(كالزمخ رم (ّ(كاع

ذايوا كهك ال رطوض ، كعم  تودور (فاّ( مةذكفض في الجكاب،  م: فاي تكٌد ، 
هػ( رفع (تكٌد( مف غور تودور (فاّ( مةذكفض ؛ يٌف ُٔٔك جاز العك رم (ت

ذا لـ وظار لعظ الجـز في ال رط جاز في الجكاب الجـز  ال رط هيا ماض كاع
ك ذ ت   ك ةواف اييدلسي مجيّ جكاب (ما( ال رطوض مرفكعنا كذورنا  (ٓ(كالرفع

. كووٌكم هذا الكجل عيدهـ ةراّة ع د ا (ٔ(مست ادا  العصو  مف كّـ العرب
  ف مسعكد (كٌدت(  الماإي.

كالكجل  ٌف (ما( مكصكلض لككف (تكٌد( مرفكعض ، كرفع جكاب (ما( 
 ورد في الور ف الكروـ. ال رطوض  ف جاز في كّـ العرب فإٌيل لـ

كمف اليةاة كالمعسروف مف  جاز  ف تككف (ما( استعااموض في ةكلل ةكلع 
ا ًجٍئتـي ً ًل السلٍةري ً فك الٌملى سىويٍ ًطميلي( ]وكيس:  [ كهك عيدهـ ُٖتعال  : (مى

استعااـ وراد  ل التك وه كالتةوور  ك التورور، كلوس هك  استخ ار ةوووي ؛ 
ٌيما كٌ خاـ  ما فعمكا كلـ يٌف مكس  (عمو ل السّـ( ةد عمـ  ٌيل سةر كاع

                                                                                                                

 .ُِّ/ُ(  عراب الور ف ُ(
 .ُٔ/ٖب لمرازم (تعسوره( ( معاتو  الغوِ(
 .ُٓٓ/ُ( م كؿ  عراب الور ف ّ(
 .ِّٓ/ُ( الك اؼ ْ(
 .ِّٓ/ُ( الت واف في  عراب الور ف ٓ(
 .َّْ-ِْٔ/ِ( ال ةر المةوط ٔ(



331 

 

كتككف (ما(  اذا الكجل في مكإع رفع م تد   (ُ(وستخ ر عف  يّ لـ وعممل
ك(جئتـ  ل( خ ره ك(السةر( مرفكعض عم   ٌياا خ ر لم تد  مةذكؼ تودوره : 
هك السةر،  ك م تد  كالخ ر مةذكؼ، تودوره: السةر هك ،  ك تككف مرفكعض 

 .(ِ( م  ال دلوض مف (ما(ع
 ف تككف (ما(  رطوض ك(جئتـ  ل( في مكإع جـز كفاّ  (ّ(ك جاز العٌراّ

جكاب ال رط مةذكفض،  تودور: ما جئتـ  ل السةر فإٌف ا سو طمل عم   ٌف 
ةذؼ فاّ ال رطوض ج وجوزه الكذور مف اليةاة  ٌج في إركرة ال عر كمياـ 

 .(ْ(مف  جازه
مكصكلض  تودور: الذم جئتـ  ل السةر ، وعٌإد ذلؾ كالكجل  ٌف (ما( 

ةراّة ع د ا  ف مسعكد: ما جئتـ  ل سةر ، كةراّة  ي ىي  ف كعب : ما  توتـ 
 .(ٓ( ل سةر

كةر    ك عمرك كمجاهد ك صةا ل ( لسةر(  المٌد  م: عم  اجستعااـ 
ذم(  ذ فعم  هذه الوراّة تككف (ما( استعااموض كج وجكز  ف تككف  ميزلض (ال

 .(ٔ(ج خ ر لاا
                                                 

عرا ل ُ( ، ُْٕ/ْكالت واف في تعسور الور ف تعسور الطكسي  َّ/ِ( معايي الور ف كاع
 .ُِٔ/َٓكمجمع ال واف في تعسور الور ف لمط رسي 

كايمالي ال جروض  ِّٓ-ُّٓ/ُكم كؿ  عراب الور ف  َٕ/ِ(  عراب الور ف لميةاس ِ(
 .ِٖٗ/ُكمغيي الم وب  ِّٓ-ِّْ/ِ

 .ْٕٓ/ُ( معايي الور ف ّ(
 .ُّٓ/ُ( م كؿ  عراب الور ف ْ(
كجامع ال واف  َِٖ/ُ، كمجاز الور ف ي ي ع ودة ْٕٓ/ُ( معايي الور ف لمعٌراّ ٓ(

كالك ؼ عف  ّٕ، كاييزهوض لماركم صِٖٗص  كالمةٌم  ج ف  وور ُِٔ/ُٓ
 .ّّٔ-ِّٔ/ِ، كالك اؼ ِِٓ/ُكجكه الوراّات لمكي الووسي 

كال واف في  ِّٖكالوراّات الس ع ج ف مجاهد ص  ّْٕ/ِ( معايي الور ف لأخعش ٔ(
 . ُْٗ-ُْٖ/ُغروب  عراب الور ف 
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 ف تككف (ما( مكصكلض في ةكلل تعال : ( ِ(كالزمخ رم(ُ(ك جاز العراّ
ا وىٍع يديكفى ً ٌج المكلى( ]الكاؼ:  مى ـٍ كى ٍلتيميكهي ًذ اٍعتىزى ذ اعتزلتمكهـ ُٔ(كىاًع [  تودور: كاع

كاعتزلتـ مع كدواـ مف ا لاض  ٌج ا ،  ك  ف تككف يافوض كهك كّـ معترض 
ذ  خ ا ر مف ا تعال  عف العتوض المؤميض  ٌياـ  لـ وع دكا  ٌج ا  تودور: كاع

اعتزلتمكهـ غور عا دوف  ٌج ا ، فوككف هياؾ التعات مف الخطاب  ل  الغو ض 
( ٓ(كالعك رم (ْ(عم  ذكر الكجل ايكؿ ، ك جاز ايي ارم (ّ(كاةتصر الزجاج

كاذا اعتزلتمكهـ كع ادتاـ  ٌج ا كجانا ذالذنا، كهك  ف تككف مصدروض  تودور: 
ذ اعتزلتمكهـ كع ادتاـ  ٌج ع ادة ا ، كالكجل  ف تككف (ما(   ك  تودور: كاع
مكصكلض ؛ يٌف المراد اعتزاؿ ا لاض مف  المع كدوف  دجلض استذياّ ا مياـ 

.  فوككف اجستذياّ متصّن
ٍمتى  لىٍكج ً ٍذ دىخى يكتىؾى ةيٍمتى مىا  ىاّ المكلي(  كتةتمؿ (ما( في ةكلل تعال : (كى جى

[  ف تككف مكصكلض في مكإع رفع خ رنا لم تد  مةذكؼ  تودور: ّٗ]الكاؼ: 
هك ما  اّ ا ،  ك: ايمر ما  اّ ا ،  ك م تد  كالخ ر مةذكؼ  تودور: 
الذم  اّه ا كائف،  ك  ف تككف  رطوض  تودور: ما  اّ ا كاف كجاز 

 . (ٔ(معركفنا ةذؼ الجكاب لككيل

                                                 

 .ُّٔ/  ِ( معايي الور ف ُ(
 .َٕٕ/  ِ( الك اؼ ِ(
عرا ل ( معايي الور ّ(  .ِّٕ/ّف كاع
 .َُِ/ِ( ال واف في غروب  عراب الور ف ْ(
 .َْٖ/ ِ( كالت واف في  عراب الور ف ٓ(
عرا ل ِْٖ/ ُٓ، كجامع ال واف ُْٓ/ ِ( معايي الور ف لمعٌرأّ( . كمعايي الور ف كاع

عراب الور ف لميٌةاس ِٖٖ/ّ . ُْْ/ ُكم كؿ  عراب الور ف  ِٕٔ/ ُ. كاع
 .َُٖ/ ِفي غروب  عراب الور ف . كال واف ِّٕ/ ِكالك اؼ 
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كجاز  ف تككف (ما( مصدروض في ةكلل تعال : (ً يكا  مىيكا ً رى ليىا ًلوىٍغًعرى لىيىا 
مىٍوًل ًمفى السلٍةًر( ]طل:  مىا  ىٍكرىٍهتىيىا عى طىاوىايىا كى [  تودور: لوغعر ليا خطاوايا ّٕخى

كراهؾ  وايا عم  السةر ، كةوؿ :  ٌياا يافوض  تودور: لوغعر ليا خطا وايا مف كاع
، كج وخع  تكمؼ هذا الكجل ، كالصةو   ٌياا (ُ(السةر كلـ تكرهيا عمول

مكصكلض كالمعي : لوغعر ليا خطاوايا كخطوئض السةر الذم  كرهتيا عم  تعٌممل 
 .(ِ( إّؿ الياس

(]وس:  ـٍ ًممىٍتلي  ىٍوًدوًا مىا عى ًرًه كى [ كما ّٓكةيرئ ةكلل تعال : (ًلوىٍاكيميكا ًمف ذىمى
 ودواـ، فعم  الوراّة ايكل   جاز العٌراّ  ف تككف (ما( مكصكلض عممت 

 تودور: كالذم عممتل  ودواـ ، ك جاز اف تككف يافوض  تودور: كلـ تعممل  ودواـ، 
ككذلؾ  جاز الكجاوف في الوراّة الذايوض ذـ رٌج  المكصكلوض ؛ يٌيل عيد جعماا 

ةوف  ف ةذؼ العائد يافوض تةتاج  ل  تودور مععكؿ مةذكؼ لػ(عممت( في 
 .(ّ(مف الصمض مستساغ

 (ٔ(كاليٌةاس (ٓ(كالزٌجاج (ْ(كا ار  ل  جكاز هذوف الكجاوف الط رم
كفٌسر ايخور معي  المكصكلوض  وكلل: ((مف  (ٖ(كالزمخ رم (ٕ(كمٌكي الووسي

                                                 

عرا ل  ُٕٖ/ ِ( معايي الوراف لمعٌراّ ُ(  .ّٗٔ/ ّمعايي الور ف كاع
كالت واف في  َْٕ/ِ، كم كؿ  عراب الور ف ُّٓ-َّٓ/ِ(  عراب الور ف لميةاس ِ(

 .ٖٖٗ/ِ عراب الور ف 
كما عممت  ودواـ: ةراّة ةمزة كالكسائي كعاصـ . معجـ  ّٕٕ/ِ( معايي الور ف ّ(

 .َِٕ/ٓلوراّات ا
 . ْ/ ِّ( جامع ال واف ْ(
عرا ل ٓ(  .ِٖٔ/ْ(  معايي الور ف كاع
 .َِٕ/ِ(  عراب الور ف ٔ(
 .َّٔ/ ِ( م كؿ  عراب الور ف ٕ(
 .ُٕٓ/ّكتعسور الور ف العظوـ ج ف كذور  ُٓ/ْ( الك اؼ ٖ(
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كغور ذلؾ مف ايعماؿ، وعيي  ٌف الذمر يعسل  (ُ(((مف الغرس كالسوي كا  ار
ار مف كٌد  يي  دـ ، كهذا هك الكجل كالمعي  المراد مف فعؿ ا كخمول كفول  ذ

ا وض ، فيةف مما خمؽ ا مف الزرع كايذمار يصيع  اودويا ما لٌذ كطاب مف 
 اي ر ض كايطعمض.

كالكجل في (ما(  ف تككف مكصكلض  ذا دخمت عم   داة مف  دكات 
( اليعي ، كدخكلاا عم  (ج( في ةكلل تعال : (ةىاؿى ً يلي  ىعٍ  ـي مىا جى تىٍعمىميكفى مى

ا لىٍوسى لىؾى ً ًل ًعٍمـه( َّ]ال ورة:  [ ك(لوس( في ةكلل تعال : (كىجى تىٍوؼي مى
ـٍ ًفوًل( ّٔ]ا سراّ :  ا ً ف مكككيكاكي ـٍ ًفومى لىوىٍد مىككيكاهي [ ك( ف( في ةكلل تعال : (كى
ـ مف ة مكـ ما [ ك( ف( هيا يافوض كالمعي  :  ٌف ا  عط  الوك ِٔ]ايةواؼ: 

 . (ٓ(كغورهـ (ْ(كايخعش (ّ(كالط رم (ِ(لـ وعطكـ ، هذا ما ةاؿ  ل العٌراّ
كذكر الزجاج  ٌف( ف( في اليعي مع (ما( التي في معي  (الذم(  ةسف 
في المعظ مف (ما(  ج ترل  ٌيؾ لك ةمت: رغ تي فوما ما رغ ت فول ، لكاف 

كمذؿ  (ٔ(ختّؼ المعظوفايةسف  ف توكؿ : رغ ت فوما  ف رغ ت فول ، ج
هذا ةاؿ الزمخ رم:  ٌيل استعمؿ ( ف( دكف (ما( مخالعض ما ة ماا في التكرور 

 المست  ع كةاؿ (( كلود  غٌث   ك الطوب  وكلل :
 لعمرؾ ما ما  اف ميؾ لإارب                   

 كما إر لك اةتدل  عذك ض التيزوؿ فواؿ : 

                                                 

 . ِ/ُ(   ىرى اليخؿ   رنا كاع ارنا كاع ارة:  صمةل كلوةول. المعجـ الكسوط ُ(
 . ٔٓ/ ّ( معايي الور ف ِ(
 . ِٖ/ ِٔ( جامع ال وافّ(
 .ُُِ/ ُ( معايي الور ف ْ(
 .ِٔ/ْ( تعسور الور ف ج ف كذور ٓ(
عرا ل ٔ( كم كؿ  عراب  ٕٔ/ ّكال رهاف في عمـك الور ف  ْْٔ/ ْ( معايي الور ف كاع

 .ٖٔٔ/ ِالور ف 
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 (ُ(لعمرؾ ما  ف  اف ميؾ لإارب((
فود جعؿ الزمخ رم (ما( ايكل  مكصكلض كالذايوض يافوض في  وت  

 المتي ي عم  ةوف  ٌياما عم  العكس مف ذلؾ. كهذا ال وت في دوكايل 
 ورل  فك ما ما  اف ميؾ لإارب       اةتؿى ممكا  اف ميؾ لعائب       

ٌف (ما( ايكل  ياف وض كذيكر في  رةل  ٌف اسـ ( ف( إمور ال اف مةذكؼ ، كاع
كالذايوض  معي  (الذم( كالتودور : ورل  ٌيل لوس الذم ظار ميؾ لمإارب 
وعيي السوؼ  ك السياف ،  اةتؿ ،  م:  اسرع مف الذم ظار ميؾ لمعائب ، 

 . (ِ(وعيي المساف  ؿ هما سكاّ في الةٌدة ،  م: ج ورل الوتؿ   ٌد مف العوب
ذا الكجل كةوؿ :  ف( ف( في ا وض زائدة ك  ار العك رم  ل  ه 

كالصةو   ٌياا يافوض كةد دٌلت عمول غور  وض  (ْ(كةاؿ  ل الرإي (ّ( التإعوؼ
ًرٍئونا( ]مروـ:  ـٍ  ىٍةسىفي  ىذىاذنا كى ـٍ  ىٍهمىٍكيىا ةىٍ مىايـ ملف ةىٍرفو هي كى  وض كوكلل تعال : (كى

ـٍ  ىٍهمىٍكيىا ًمف ةىٍ ًمًاـ ملف ةىٍرفو مك ْٕ ٍكٍا كى ـٍ وىرى ـٍ ًفي ايىٍرًض [ كةكلل تعال : ( ىلى ككيكاهي
( ]اجيعاـ:  ـٍ ـٍ ييمىكلف لككي ا لى [((كهك   م، ف  التك وه ك دخؿ في الةٌث عم  ٔمى

 . (ٓ(اجعت ار(( 
ك جازكا  ف تككف استعااموض  ذا كةعت  عد (عمـ( ك(درل( ك(يظر( 

( ]ال ورة:  مىا كييتيـٍ تىٍكتيميكفى ا تيٍ ديكفى كى [ كةكلل تعال : ّّكوكلل تعال : (كى ىٍعمىـي مى

                                                 

 .َّٗ-َّٖ/ ْ( الك اؼ ُ(
 .ِٖٓ/ ُك رح ال رةكةي ، ّّّ( دوكاف المتي ي،  رح الكاةدم صِ(
 .ُُٖٓ/ ِ( الت واف في  عراب الور ف ّ(
 .ّْْ/ْ(  رح الرإي ْ(
 .َّٗ-َّٖ/ ْ( الك اؼ ٓ(
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( ]ايةواؼ:  ـٍ ا  ىٍدًرم مىا ويٍععىؿي ً ي كىج ً كي مى ٍلتىيظيٍر يىٍعسه [ كةكلل تعال : (ٗ(كى كى
 .(ُ([ ُٖ( ]الة ر: مكا ةىدكمىٍت ًلغىدو 

رى كوكلل تعال : (ةٍؿ تىعىالىٍكٍا  ك جازكا كذلؾ لاا هذا المعي   عد  فعاؿ  يخى
مى  ـٍ عى ـى رى حكي رك ( ]اييعاـ:  ىٍتؿي مىا ةى ـٍ كالكجل  ٌياا مكصكلض في هذه  (ِ([ٍُُٓوكي

 المكاإع كٌماا.
ككذورنا ما تةتمؿ (ما( المكصكلض معي  المصدروض كومـز  ف تعرب 
مكصكلض  ذا كايت صمتاا جممض فعموض فواا إمور وعكد عم  (ما( ؛ يٌف 

في المصدروض ج وصٌ   ف وعكد عمواا الإمور ، كوككف فاعّن مستترنا كما 
لىلي مىا سىكىفى ًفي المكٍوًؿ كىاليكاىاًر( ]اييعاـ:  [ كوككف ظاهرنا ُّةكلل تعال : (كى
( ]ال ورة:  ؿى ا  ىمىرى المكلي ً ًل  ىف ويكصى وىٍوطىعيكفى مى  [.ِٕكوكلل تعال : (كى

كتمـز المكصكلوض كذلؾ  ذا كايت صمتاا   ل جممض ظرفنا، كوكلل تعال : 
وىٍكعيركفى ً مىا كىرى  ( ]ال ورة: (كى ـٍ دلةان للمىا مىعىاي ؽح ميصى [  ك جاًرا ُٗاّهي كىهيكى اٍلةى

ا ًفي  ًلويمىةكصى مى ـٍ كى ديكًركي ًلوىٍ تىًميى الٌملي مىا ًفي صي كمجركرنا، كوكلل تعال : (كى
( ] ؿ عمراف:  ـٍ [ ذلؾ  ٌف   ل الجممض متعموض  عامؿ ووٌدره اليةاة ُْٓةيميكً كي
 ععؿ إمور مستتر وعكد عم  (ما(. ػ(استور( كفي هذا ال

ا  ىيتى  ككذلؾ  ذا كايت صمتاا جممض اسموض، كوكلل تعال : (فىاٍةًض مى
(]طل:  [ يٌف المصدروض ج تدخؿ عم  الجممض اجسموض عيد جماكر ِٕةىاضو

 .(ّ(اليةاة

                                                 

كمعترؾ  َِٗ/ِكا تواف في عمـك الور ف لمسوكطي  َُْ/ ْ( ال رهاف في عمـك الور ف ُ(
 .ّٓٓ/ِايةراف في  عجاز الور ف لمسوكطي 

عرا ل ِ( كال واف في  ْٕ/ُكايمالي ال جروض  ٖٕ/ ِك اؼ كال َّّ/ ِ( معايي الور ف كاع
 .َِٓ/ُكمغيي الم وب  ّْٗ/ ُغروب  عراب الور ف 

رىب مف لساف العرب ّ(  .ّْٖ/ِ( ارت اؼ الإك
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كمف ذلؾ دخكلاا عم  ( ٌف( كمعمكلواا في ةكلل تعال : (كى تىٍويىاهي ًمفى 
لي لىتىييكّي ً اٍلعيٍص ىًض  يكًلي اٍلويككًة(]الوصص: اٍلكيييكًز مىا   [.ًٕٔ فك مىعىاًتةى

كتمـز كذلؾ المكصكلوض عيد فساد المعي   المصدروض، كوكلل تعال : 
ا وى ىاّ( [ فإٌف (ما( هيا مكصكلض، كج وصٌ   ف تككف ْٓ(]اليكر: وىٍخميؽي المكلي مى

 مؽ ا م وئتل.مصدروض ؛ يٌيل ج وصٌ   ف وككف التودور: وخ
ذا كايت صمض (ما( جممض فعموض ، فواا إمور مةذكؼ ، وص  عكده  كاع
عمواا ، جاز  ف تككف مكصكلض عيد تودور هذا العائد ، كجاز  ف تككف 
مصدروض عيد عدـ تودوره ، ككذر اةتماؿ (ما( لاذوف الكجاوف في الور ف 

في ةكلل تعال : الكروـ ،  ذ كذورنا ما وةذؼ الإمور العائد عمواا ، كما 
(] ؿ عمراف:  كفى ا تىدكًخري مى ا تىٍاكيميكفى كى [ فجاز  ف تككف (ما( ْٗ(كى ييى لئيكيـ ً مى

مكصكلض،  تودور: ك ي ئكـ  الذم تاكمكيل كتدخركيل ،  ك مصدروض  تودور: 
ا تيٍؤمىري كيظوره ةكلل، تعال : ( (ُ(ك ي ئكـ  اكمكـ كادخاركـ (]الةجر: فىاٍصدىٍع ً مى

فػ(ما( مكصكلض عيد تودور ( ل(  م: فاصدع  الذم تؤمر  ل، كمصدروض [ ْٗ
 .(ِ(عيد عدـ تودوره، كالمعي : فاصدع  ايمر

ذا جاز الكجااف، فّ  د مف  ف وككف المراد  ةدهما ، كوترج  مف  كاع
ا تىٍعمىميكفى خّؿ السواؽ، كما في ةكلل تعال : ( مى ـٍ كى مىوىكي [ ٔٗ(]الصاٌفات: كىالمكلي خى

اليةاة مف ةمؿ (ما( عم  المصدروض، كرٌد   دة عم  مف ةاؿ  اٌياا  فمف
مكصكلض، فود يسب مٌكي الووسي  ل  المعتزلض  ٌياـ لـ وعر كا (ما( مصدروض 
يٌف ا وض  اذا ا عراب تعود خمؽ ا لأعماؿ  ٌرها كخورها كهك خّؼ ما 

عمكها  ميزلض وعتودكف  ل  اٌف ا خمؽ الخور كلـ وخمؽ ال ٌر ؛ لذلؾ ج
                                                 

عرا ل لمزجاج ُ(  .ُْْ/ُ( معايي الور ف كاع
-َٗٓ/ِ، كالك اؼ ِّٖ-ُِٖكال غدادوات ص ْٗ-ّٗ/ِ( معايي الور ف لأخعش ِ(

-ِٕ/ِ، ِٗ/ُكال واف في غروب  عراب الور ف  ِّٗ/ِض كايمالي ال جرو ُٗٓ
ّٕ. 
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(((الذم( فرارنا مف  ف ووٌركا  عمـك الخمؽ (( كيسب  ل   وخاـ عمرك  ف 
مىؽى هػ(  ٌيل ةر  ةكلل تعال : (ُْْع ود   ي عذماف ال صرم (ت ( ًمف  ىرٍّ مىا خى

[  التيكوف كهي ةراّة  اذة لجعؿ ا وض  معي : مف  رٍّ لـ وخمول ِ]العمؽ: 
 .(ُ(ا

ذا كاف  عراب (ما( هيا مصدروض وذ ت خمؽ ا لّعماؿ جموعاا  كاع
فإعرا اا مكصكلض ج ويعي ذلؾ ،  ؿ هذا هك الكجل الذم ووتإول المعي  

ةىاؿى  ىتىٍع يديكفى مىا كالسواؽ ؛ ذلؾ لتككف عم  يسؽ ما ة ماا ، كهك ةكلل تعال : (
[ الذم فول (ما( مكصكلض  ّ خّؼ كالمعي  : ٓٗ(]الصافات: تىٍيًةتيكفى 
دكف ايصياـ التي تيةتكياا؟ كلككف ا وض في سواؽ تك وه ا لمم ركوف ،  تع 

في  ٌيل كوؼ وص   ف وع دكا ايصياـ التي صيعكها  اودواـ ، كج وصٌ   ف 
تككف مصدروض يٌيل ج وصٌ   ف وكٌ خاـ ا عم  ع ادتاـ لأصياـ ، ذـ و ٌوف 

ي  تككف ةجض لاـ ج عمواـ ، لاـ  ٌيل ةد خمؽ ع ادتاـ هذه ، فا وض  اذا المع
كالمراد مف خمؽ ايصياـ خمؽ جكاهرها ج   كالاا، فخالؽ جكهرها هك ا 
كصايعك   كالاا هـ الذوف و كمكياا  يةتاـ كعمؿ  ودواـ ، فالكجل  ف تككف 
ا وض  معي : كا خموكـ كخمؽ ما تعممكيل مف ايصياـ، كلوست  معي : كا 

 .(ِ(خموكـ كخمؽ عممكـ
كمما ورج  مكصكلوض (ما( التي ةذؼ فواا الإمور العائد عمواا، عكد 
هذا الإمور عم  يظورها ، كما في ةكلل تعال : (وىٍاكيؿي ًممكا تىٍاكيميكفى ًمٍيلي 

(]المؤميكف:  وىٍ رىبي ًممكا تىٍ رى يكفى  [.ّّكى
فود ذهب العٌراّ  ل   ٌف (ما( الذايوض في هذه ا وض مكصكلض ، كالعائد 

كرد اليٌةاس عمول ،  اٌيل ج  (ّ(ةذكؼ، كالتودور: كو رب مما ت ر كف ميلم
                                                 

 .ُٔٔ-ُٓٔ/ِ( م كؿ  عراب الور ف ُ(
 .ُْٗ-ُْٖ/ُك دائع العكائد  ِٓ-ُٓ/ْ( الك اؼ ِ(
 .ُٖٔ/ّكالك اؼ  ُٗ/ُٖكويظر جامع ال واف  ِّْ/ِ( معايي الور ف ّ(
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كالكجل  ٌياا  (ُ(وجكز ةذؼ (ميل( ك ٌف (ما( مصدروض ، ج تةتاج  ل  عائد
 مكصكلض فاك  دٌؿ عم  يسؽ اليظـ.

كفوما وتعمؽ  الإمور العائد عم  (ما( فإٌف اليةاة ةد كإعكا  ركطنا 
عاا  مسكغ عاـ ، كهك  ٌيل وجكز ةذؼ الإمور،  ذا لةذفل ،  ٌج  ٌيل ومكف جم

 (ِ(دٌؿ عمول دلوؿ، كلـ ومت س ةذفل  غوره
ـٍ ًفواىا مىا  لىكي كالغرض مف ةذؼ الإمور  عماـ معياه، كوكلل تعال : (كى

(]فصمت:  ا تىدكعيكفى ـٍ ًفواىا مى لىكي ـٍ كى [، كج وذكر  ٌج عيد ُّتىٍ تىًاي  ىيعيسيكي
غي ، فالمؤمف وجد في الجيض ، جعميا ا مف تخصوص معياه، لكجل  ّ

 هماا ، كؿ ما ت تاي يعسل ، كما لـ وعاده مف ة ؿ ،  ٌج  ٌف يعس ا يساف 
ت تاي  ةواينا  وئنا  عويل ،  اكصاؼ معٌويض ، فإذا طمب  هؿ الجيض مذؿ هذا 

ف ، ال يّ كائينا ما كاف ، فإٌف ا ، س ةايل ، وعطواـ  واه  ّ زوادة  ك يوصا
فالصكرة الذهيوض التي تستةإرها اليعس، وجعماا ا ماذمض في الكاةع، كهذا ما 
تىمىذح  ا تىٍ تىًاوًل اييعيسي كى ًفواىا مى عياه ذكر الإمور العائد في ةكلل تعال : (كى

(]الزخرؼ:   [.ُٕايٍعويفي
 ٌج  ٌف ا ، س ةايل ،  عٌد يهؿ الجيض  سم  مما وتميكيل مما لـ 

 يعساـ  دراؾ  كصافل ؛ لذلؾ كذر ةذؼ الإمور كلـ وذكر في مادة تستطع 
اج تااّ كاجدعاّ  ٌج في هذه ا وض، كذكره هيا ورج  مكصكلوض (ما( في 

 ا وض التي س وتاا.
 الفصؿ الثاني : )ما( النكرة المجردة

الموصكد  اليكرة المجردة ، المجردة مف معي  الةرؼ كت مؿ: اليكرة 
 المكصكفض ، كاليكرة التامض (التعج وض(.الياةصض 

                                                 

 .ََٓ/ِ، كم كؿ  عراب الور ف ُْٕ/ِ(  عراب الور ف ُ(
كتساوؿ العكائد  ُِٓ/ِك رح المعصؿ ج ف وعوش  ِّٓ/ِ، ٕٓ/ُ جروض ( ايمالي الِ(

 .ٔٔٓ/ِكمغيي الم وب  َْ/ّ، ك رح الرإي ّٓص 
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 المبحث األكؿ : النكرة الناقصة المكصكفة
 أمثمة النكرة المكصكفة في القرآف الكريـ

فٌرؽ اليةاة  وف (ما( المكصكلض ك(ما( المكصكفض مف ةوث التسموض 
كالمكةع ا عرا ي فسموت الجممض  عد ايكل  صمض ج مةٌؿ لاا مف ا عراب، 

 .(ُ(لذايوض صعض، كلاا مةؿ مف ا عرابكسموت  عد ا
كةد ت ٌوف في العصؿ ايكؿ  ٌف (ما( تستعمؿ في الكّـ كصمض لكصؼ 
ما هك م اـ عاـ  الجممض ، فأٌف مكصكفاا الكاجب ةذفل غور مةدد. جاز 
في الذهف تودوره  اليكرة  ك  المعرفض ، فإذا ةيٌدر  ايكؿ صارت (ما( يكرة 

ذا ةيٌدر  ال ذايي صارت مكصكلض ، فاما (ما( كاةدة ؛ لذلؾ كذر مكصكفض ، كاع
اةتمالاا لاذوف الكجاوف في كتب ا عراب، فعي ةكليا : وعج يي ما صيعتل ، 
وةتمؿ اف تككف الجممض  تودور: وعج يي ال يّ الذم صيعتل، فتككف (ما( 
 داة كصؿ لكصؼ المعرفض (ال يّ( المودر  جممض (صيعتل( كوصٌ   ف تككف 

صؿ لكصؼ يكرة مودرة   يّ  جممض (صيعتل(،  م: توكـ (ما(  داة ك 
 الغرض يعسل  ٌج  ٌف هذا المكصكؼ ج وصٌ  تودوره مع الذم ؛ يٌيل يكرة ، 
كج مع (ما( ؛ يٌيل ج وص   ظاار مكصكفاا ، لذلؾ جعمت (ما(  تودوره 
كمعياه ، ف دجن مف  ف تجعؿ هي كصمتاا صعض لميكرة ، جعمت هي اليكرة 

كصمتاا صعتاا. فصارت مكصكفض ، كالمعركؼ عيد اليةاة  ٌف (ما( يعساا 
كصمتاا وعٌداف كاجسـ الكاةد ، ج وجكز العصؿ  وياما ؛ لذلؾ  يكر  عإاـ 

 .(ِ( ف توع (ما( يكرة مكصكفض  صمتاا
كوجمع اليةاة كالمعسركف عم  جكاز مجيّ (ما( يكرة مكصكفض  ميزلض 

اب (ما( المتصمض  ػ(يعـ ك ئس( التي ( يّ( مف ذلؾ ما ذه كا  لول في  عر 
                                                 

ك رح الرإي عم  الكافوض  َِّ/ْك رح المعصؿ ج ف وعوش  ُِٔ( ال غدادوات صُ(
ّ/ٖ. 

 .ُّٔ/ُكهمع الاكامع  ُّٖ( ايمالي اليةكوض ج ف الةاجب ص ِ(
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صمتاا جممض فعموض ، فود ييًسب  ل  الكسائي  ٌيل جعؿ يةك:  ئس ما صيعت، 
 تودور:  ئسما ما صيعت، فاإمر (ما( لجعؿ هذا المذاؿ كيةكه  ميزلض  ئس 
الرجؿ ع د ا ، كذهب العراّ  ل   ٌف (يعما( ك ( ئسما( كممض كاةدة  ميزلض 

 .(ُ(ا( كةومت  كجل  خرل(كٌمما( ك (ةٌ ذ
 ٌج  ٌف ال ائع  وف اليةاة جعؿ (ما( يكرة مكصكفض ميصك ض عم  
التمووز  تودور:  ئس  وئا ، كيعـ  وئا ، كمياـ مف  جاز اف تككف معرفض 

 .(ِ(  ميزلض (ال يّ(
كج وجوز  كذر اليةاة  ف وككف فاعؿ (يعـ( ك ( ئس( (الذم(  ك (ما( 

ا عيدهـ معرفض توع عم   يّ  عويل ، كس ب ذلؾ المكصكلتوف ، يٌف كمتوام
كما وذكر ا ف عصعكر (( ٌياـ عزمكا عم   ف ج وككف فاعماما  ٌج الجيس  ك 

 .(ّ( ما وعاـ ميل الجيس((
هػ(  ل   ٌف ((المعرفض ما دلت ّٕٕك  ار ا ف ايذور الةم ي (ت : 

ما( ج وصٌ  ك( (ْ( عم   يّ  عويل ، كاليكرة ما دلت عم  كاةد ج  عويل((
 ف تككف معرفض  ميزلض (ال يّ( ج المعرفض العادوض كج الجيسوض ؛ يٌياا ج 
ا  ف تككف يكرة  تدٌؿ عم  فرد  عويل كج عم  جيس  عويل ، كج وصٌ   وإن
 ميزلض ( يّ( يٌف يكرة ( يّ( تدؿ عم  ا ةاد كا فراد ، كيكرة (ما( تدؿ 

                                                 

عراب الور ف لميٌةاس  ٖٓ-ٔٓ/ُلمعٌراّ ( معايي الور ف ُ( كم كؿ  عراب  ُٖٗ-ُٕٗ/ُكاع
 .ُّٓ، كالةمؿ في  صّح الخمؿ صَُْ/ُالور ف 

كمعايي الور ف  ُّٗ، ّٖ-ّٕ/ُكمعايي الور ف لأخعش  ُٔٓ-ُٓٓ/ّ( الكتاب ِ(
عرا ل  ، ُُْ/ُكم كؿ  عراب الور ف  ِّٓ-ِِٓكال غدادوات ص ُِٕ/ُكاع

، كال رهاف في عمـك ٔٗا عراب لإلسعراوويي ص ، كل ابِّٓ/ُكالك اؼ  ِّٓ
 .َْٖ/ْالور ف 

ك رح جمؿ الزجاجي  ُٖٕ-ُٕٕ/ُ، كال واف في غروب الور ف ِّٓ( الةمؿ صّ(
ُ/ََٔ. 

 .ِٖٖ( جكهر الكيز صْ(
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ب لدجلض (ما(  ف تككف  ميزلض  ةد عم  الجموع كالعمكـ ، فمف غور المياس
هذوف الكجاوف ، كالكجل  ف تككف مكصكلض فاي  صم  مف الجيس ، ًيف توع 
فاعؿ (يعـ( ك ( ئس( يٌياا  عـٌ كما ت ٌوف هذا في العصؿ ايكؿ ، كةد  جاز 
يةاة  ف تككف (ما( فاعؿ ( ئس(  عد  ف جعمكها  ميزلض (الذم( الجيسوض في 

ا  يىزىؿى الٌملي( ]ال ورة: ةكلل تعال : (ً ٍئسى  كٍا ً مى ٍكٍا ً ًل  ىيعيسىايـٍ  ىف وىٍكعيري ا اٍ تىرى [ َٗمى
( ]المائدة:  ـٍ مىٍوًا ـٍ  ىيعيسيايـٍ  ىف سىًخطى الٌملي عى كةكلل تعال : (لىً ٍئسى مىا ةىدكمىٍت لىاي

[ ٖٓاّ: [ كفاعؿ (يعـ( في ةكلل تعال : (ً فك الٌملى ًيًعمكا وىًعظيكيـ ً ًل( ]اليسَٖ
كٍا( كفي سكرة المائدة (  ىف سىًخطى كالمخصكص  الذـ في سكرة ال ورة ( ىف وىٍكعيري

مىٍوًاـٍ  (  ٌما المخصكص  المدح في سكرة اليساّ فمةذكؼ لمعمـ  ل الٌملي عى
كتتعٌوف المكصكلوض في هذه ا وات  (ُ(كتودوره:  داّ ايمايض كالةكـ  العدؿ

ـٍ  لعكد الإمور في صمتاا عمواا ، كيظور ذلؾ ةكلل تعال : (ةيٍؿ ً ٍئسىمىا وىٍاميريكي
( ]ال ورة:  ـٍ ً ف كييتيـٍ محٍؤًمًيوفى [ كجاز عيد ةذؼ العائد  عرا اا ًّٗ ًل ً ومىاييكي

فوكلل  مصدروض ، كوودر المخصكص عيد عدـ ذكره  ما ودٌؿ عمول السواؽ ،
ا  ـي السحٍةتى لىً ٍئسى مى ـٍ ويسىاًرعيكفى ًفي اً ٍذـً كىاٍلعيٍدكىاًف كى ىٍكًمًا ٍياي تىرىل كىًذورنا مل تعال : (كى

(]المائدة:  [ تودوره : ل ئس العمؿ الذم كايكا وعممكف،  ذا ِٔكىاييكٍا وىٍعمىميكفى
 ذا جعميا  جعميا (ما( مصدروض، ك تودور: ل ئس ال يّ الذم كايكا وعممكيل ،

(ما( مكصكلض ، كالمخصكص  الذـ في الكجاوف مةذكؼ ودٌؿ عمول ما ة مل ، 
تودوره:  سراعاـ في ا ذـ كالعدكاف ك كماـ السةت ، كالمخصكص  الذـ في 

( ]ايعراؼ :  مىٍعتيميكًيي ًمف  ىٍعًدمى [ مةذكؼ َُٓةكلل تعال : (ةىاؿى ً ٍئسىمىا خى
عمول المعي  الذم تإميل ة ؿ ذلؾ ةكلل  وإا تودوره: اتخاذكـ العجؿ، دٌؿ 

                                                 

، كا وإاح في  رح المعصؿ ج ف ٕٓ/ُ( الك ؼ في يكت المعايي كا عراب ُ(
كالجي  الدايي  َِّ، ُٗ/ُور ف كال واف في غروب اعراب ال َُُ/ِالةاجب 

 .ّّٕ-ّّٔص
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 ) كىاره سىدنا لكلي خي ّن جى ـٍ ًعٍج ًمولًا ذى ةىٍكـي ميكسى  ًمف  ىٍعًدًه ًمٍف ةي تعال : (كىاتكخى
 [.ُْٖ]ايعراؼ: 

كةػػد ةػػالكا  ػػاليكرة المكصػػكفض فػػي مكاإػػع  خػػرل كذوػػرة فػػي الوػػر ف الكػػروـ 
ييػكٍا  تكػ ى تىٍعمىميػكٍا كوكلل تعال : (وىا  ىوحاىا الكػًذوفى  مى ّىةى كى ىيػتيـٍ سيػكىارىل ةى ػ جى تىٍورى يػكٍا الصك

( ]اليساّ:  ا تىويكليكفى [ كالتوػدور عيػدهـ: ةتػ  تعممػكا  ػوئنا توكلكيػل ، كا وػض ّْمى
ج وصٌ  فواا هذا التودور ؛ يٌيل لوس المراد  ف وككيكا عالموف  آوض مما وتمكيل 

 وػػض وتمكياػػا فػػي  ذيػػاّ الصػػّة. ، كيظوػػػره ،  ػػؿ المػػراد اف وككيػػكا عػػالموف  كػػٌؿ 
( ]اليساّ:  ا وي ىولتيكفى [. كالتودور: كا وكتب  ػوئنا ُٖةكلػل تعالػ : (كىالٌملي وىٍكتيبي مى

ػػػا  ف تكػػػكف ا وػػػض  اػػػذا المعيػػػ  ؛ يٌف المػػػراد  ٌف ا  (ُ(و وتكيػػػل كج وصػػػٌ   وإن
ياا، ج  وئنا كاةدنا مياا وكتب كٌؿ  يّ و وتكيل،  ك اي واّ جموعاا التي و وتك 

( ]وػػػس:  ـٍ مػػػا وىػػػدكعكفى لىايػػػ [ كالتوػػػدور: كلاػػػـ  ػػػيّ ٕٓ، كمذمػػػل ةكلػػػل تعػػػال : (كى
كهػػذا المعيػػ  غوػػر مياسػػب  كػػراـ ا لع ػػاده كهػػـ عيػػده فػػي جيتػػل،  (ِ(ودعكيػػل

فػػػالمراد مػػػف ا وػػػض ، كمػػػا هػػػك ظػػػاهر:  ٌف  هػػػؿ الجيػػػض لاػػػـ كػػػٌؿ  ػػػيّ ،  ك  ٌم 
اي ػػواّ جموعاػػا ، كلػػوس  ػػيّ كاةػػد مياػػا ، كمػػف  ػػيّ كػػاف وطم كيػػل ،  م: 

اليةاة كالمعسروف مف   ار  ل  هذه المسالض ، فميع اف تككف (ما( يكرة  ميزلض 
( ػيّ( ؛ يياػا إػػد معيػ  العمػػـك ، كر ل  ف تكػكف  ميزلػػض (الػذم( الجيسػػوض. 

ـٍ وييًعويكفى فعي ةكلل تعال : ( ٍةيىاهي زى ًممكا رى ف: ((ك  عدى مف [ ةاؿ   ك ةواّ(]ال ورة: كى
جعؿ (ما( يكرة مكصكفض كةٌدر : كمف  يّ رزةياهمكه ، لإػعؼ المعيػ   عػد 
عمكـ المرزكؽ الذم ويعؽ ميل فّ وككف فول ذلؾ التمدح الػذم وةصػؿ  جعػؿ 

  (ّ( (ما( مكصكلض لعمكماا((

                                                 

ف ُ(  .ّٕٓ، ُّٔ/ُ( الت واف في  عراب الوراع
 .َُٖٓ/ِكالت واف في  عراب الور ف  َٕٔ/ِ( م كؿ  عراب الور ف ِ(
 .ُْ/ُ( ال ةر المةوط ّ(
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( ]ال وػػػػرة:  ػػػػا  ييػػػػًزؿى ً لىٍوػػػػؾى [ ةػػػػاؿ ْكفػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال : (كالكػػػػًذوفى ويٍؤًمييػػػػكفى ً مى
ك ػػرم: (((مػػا( هيػػا  معيػػ  (الػػذم( كج وجػػكز اف تكػػكف يكػػرة مكصػػكفض ،  م الع

 ي  ييزؿ  لوؾ ؛ يٌيل ج عمكـ فول عم  هذا ، كج وكمؿ ا ومػاف  ٌج  ف وكػكف 
 جموع ما  ييزؿ عم  الي ي، صم  ا عمول كسمـ، ك(ما( لمعمـك ك ذلؾ وتةوؽ 

وىٍوطىعيػكفى ةكلػل تعػال : ( ك جاز  ف تككف (ما( يكػرة مكصػكفض فػي (ُ( ا وماف(( كى
ػػؿى  ػػرى المكػػلي  ًػػًل  ىف ويكصى ػػا  ىمى فػػرٌد عموػػل   ػػك ةوػػاف  ػػاٌف ((المػػراد  (ِ( [ِٕ(]ال ورة: مى

 ػػذلؾ المعيػػ  المطمػػؽ، ك ػػل ووػػع الػػذـ ال موػػ، ، ك ٌف هػػذا الػػذـ ج وتةوػػؽ  جعػػؿ 
 (ّ((ما( يكرة مكصكفض  ميزلض ( يّ(((

ٌيما وراد مياا دائمنا  كالصةو   ياا ج ترد  اذا المعي  في كؿٌ  مكإع كاع
ف  دت خّؼ ذلؾ ، كما في ةكلل تعال : (هىذىا مىا   عماـ صمتاا  الةكـ ، كاع

ًتوده(]ؽ:  عمٍت (ما( في هذه ا وض يكرة  ميزلض ( يّ(ِّلىدىمك عى  (ْ([ فود جي
كلٍمتي  كالةؽ  ٌياا  ميزلض اليكرة العامض، كالمعي :  يي  ةإرت كؿ ما كي

 اذا الكجل جاّ تعسورها ( م: معتد مةإر  ّ زوادة كج  إةإاره. ، ك 
 (ٓ(يوصاف(

 حذؼ )ما(
ذهب العٌراّ  ل   ٌف هياؾ (ما( مةذكفض  حذؼ )ما( مير المعطكفة :-ا

(]اييعاـ:  ـٍ [ كوعٌإد ذلؾ عيده ةراّة ا ف ْٗفي ةكلل تعال : (لىوىد تكوىطكعى  ىٍويىكي
مسعكد ، رإي ا عيل : (لود توٌطع ما  ويكـ( كفي ةكلل تعال : (ةىاؿى هىذىا 

( ]الكاؼ:  ر: هذا فراؽ ما [ عيد يصب ( ويؾ( كالتودوًٖٕفرىاؽي  ىٍوًيي كى ىٍوًيؾى
                                                 

 .ُٗ/ُ( الت واف في  عراب الور ف ُ(
 .ْْ/ُ( المصدر يعسل ِ(
 .ُٕ/ّيسمكب الوراف  كويظر دراسات  ُِٖ/ُ( ال ةر المةوط ّ(
 .ّٔ/ُ( معايي الور ف لأخعش ْ(
 .ِِٓ/ْ( تعسور الور ف العظوـ ج ف كذور ٓ(
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ا(]الدهر: ذىا رى ىٍوتى ذىـك رى ىٍوتى يىًعومن [. كالتودور: َِ ويي ك ويؾ. كةكلل تعال  (كىاًع
ذا ر وت ما ذىـٌ ر وت يعومنا كاع
)ُ). 
 ل  هذا الةذؼ في هػذه  (ّ(كالزرك ي  (ِ( هػ(ّٓٗك  ار ا ف فارس (ت

 ا وات.
عم   (ٖ(كغورهـ (ٕ(كالزمخ رم (ٔ(كاليٌةاس (ٓ(كالزٌجاج (ْ(كردك ايخعش

عم  العٌراّ  اٌيل ج وصٌ   سواط المكصكؿ كترؾ صمتل ؛ يٌياما  ميزلض اجسـ 
ّن متعٌدونا، كهك جـز هيا عيد  كذر  الكاةد كيس كا  لول  ٌيل جعؿ (ر وت( فع
ال صرووف، فّ وةتاج ال  تودور (ما( مكصكلض لتككف مععكجن  ل ، كذكر مٌكي 

( كجاي اليصب كالرفع ، ذـ  في ( ويكـ( مف ةكلل تعال : ـٍ (لىوىد تكوىطكعى  ىٍويىكي
ةاؿ: ((كةوؿ:  ٌف مىف يصب ( ويكـ( جعمل مرفكعنا في المعي   ػ(توطع( يٌيل 
فاعؿ ، لكيل لما جرل في  كذر الكّـ ميصك نا ، تركل في ةاؿ الرفع عم  
 ةالل(( الذم هك اليصب ، كييسب هذا الوكؿ  ل  ايخعش، كةاؿ: كالمعي 

. ك مذؿ هذا ةاؿ ا ف السود ال طموكسي (ٗ( اذا الكجل وككف كاةدنا في الوراّتوف
( كةاؿ   ك ةواف ((سٌكغ ْٖٓكالط رسي (ت :  (َُ(هػ(ُِٓال طموكسي (ت

                                                 

 .ُِٖ/ّ، ُٔٓ/ِ، ّْٓ/ُ( معايي الور ف ُ(
 .ُِٕ( الصاة ي في فول المغض صِ(
 .َْٓ/ْ( ال رهاف في عمـك الور ف ّ(
 .ُِٓ/ِ( معايي الور ف ْ(
عرا ل ٓ(  .ُِٔ/ٓ، ِّٕ/ِ( معايي الور ف كاع
 .ٖٗٓ/ّ(  عراب الوراف ٔ(
 .ّٕٔ/ْ( الك اؼ ٕ(
 .ْٖٕكتذكرة اليةاة ي ي ةواف ص ٖٕٔ-ٖٕٓ/ِ( م كؿ  عراب الور ف ٖ(
 .ِّٔ-ِِٔ/ُ( م كؿ  عراب الور ف ٗ(
 .ّٔ/ُ( اجةتإاب في  رح  دب الكتاب َُ(



345 

 

الوائمكف  اذا المذهب لزكـ ( ويكـ( اليصب ؛ يٌيل جرل مجرل المذؿ المّـز 
 (ُ(لمكإعل((

لكػػف عمػػ   ف  (كال صػػروكف وجوػػزكف  إػػمار (مػػا( فػػي (توطٌػػع( ك(ر وػػتى 
تكػػػػكف يكػػػػرة مكصػػػػكفض  ميزلػػػػض ( ػػػػيّ( ج مكصػػػػكلض ؛ يياػػػػـ وجوػػػػزكف ةػػػػذؼ 

كهػػػػذا  (ِ(المكصػػػػكؼ ، كج وجوػػػػزكف ةػػػػذؼ المكصػػػػكؿ الػػػػذم  جػػػػازه الككفوػػػػكف
خّؼ الموصكد في ا وتوف ، فالمراد مف ا وض ايكلػ   ف تكػكف  معيػ  : لوػد 

مػػراد مػػف ا وػػض توطػػع كػػٌؿ  ػػيّ  وػػيكـ ، كلػػوس : لوػػد توطػػع   ػػيّ  وػػيكـ . كال
ػا. كلػوس :  ذا ر وػت  م  ػيّ كػاف هيػاؾ ر م يعومن الذايوض  ف تككف  معيػ  : كاع

ا.   ذا ر وت  وئا هياؾ ر وت يعومن
كو ػدك ايػل وجػكز فػي هػاتوف ا وتػوف  إػمار (مػا( كعػدـ  إػمارها. فعيػد 
ا إػػمار وكػػكف المػػراد معيػػ  العاعػػؿ فػػي سػػكرة اييعػػاـ ، كمعيػػ  المععػػكؿ فػػي 

كعيػػد عػػدـ ا إػػمار وكػػكف المػػراد معيػػ  الععػػؿ فػػي كمتوامػػا ؛  سػػكرة الػػدهر ،
فوتةوؽ  ذلؾ  عماـ  كسع، كهذا ما ذهب  لول الط رم ةوف  يكر  إمار (ما( 
ـك( راًدا  ػػػذلؾ عمػػػ   العػػػٌراّ ، فػػػر ل  ٌف مععػػػكؿ  ذىا رى ىٍوػػػتى ذىػػػ فػػػي ةكلػػػل تعػػػال : ((كىاًع

لؾ ر ل الزمخ ػػرم ؛ ككػػذ (ّ((ر وػػت( لػػـ وػػذكر ؛ ييػػل ((وروػػد رؤوػػض ج تتعػػدل((
فالععؿ هيا ((لػوس لػل مععػكؿ ممعػكظ كج موػدر  (ْ(لت وع  عدـ ذكره الرؤوض كتعـٌ 

كج ميكم  ؿ معياه :  ٌف  صرؾ  ويما كةع في الجيض ر وت يعومنا كميٍمكنػا ك وػرنا(( 
ا لاذا الغرض (ٓ( ٌف فاعؿ (توطع( لـ وذكر  وإن  (ٔ(كاع

                                                 

 .ّٕٖ-ّٖٔ( تذكرة اليةاة صُ(
 .ِّّ/ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف ِ(
 .ُِِ/ِٗال واف ( جامع ّ(
 .ّٕٔ/ْ( الك اؼ ْ(
 .ْٕ/ٗ(  ر اد العوؿ السموـ ٓ(
 .ّٕٔ/ْ( الك اؼ ٔ(
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لىػػدى( [  ٌف المػػراد  الكالػػد الػػذم ّ]ال مػػد:  كةوػػؿ فػػي ةكلػػل تعػػال  (ككالػػدو كمػػا كى
وكلد لل ، ك وكلل (كما كلد( العػاةر الػذم ج وكلػد لػل ، عمػ  جعػؿ (مػا( يافوػض ، 

. كج (ُ(فتةتػػاج  لػػ  توػػدور مكصػػكؿ لوصػػٌ  المعيػػ ، كاٌيػػل ةػػاؿ: كالػػذم مػػا كلػػد
 وخمك هذا التودور مف تكمؼ.

التػي است ػاد  كالذوف   اركا  ل   إمار (ما( لـ وست ادكا  غور ا وػات
 اػا العػػٌراّ. كو ػػدك جػكاز هػػذا ا إػػمار فػي ا وػػات التػػي هػي مػػف ة وماػػا كوكلػػل 

ٍكًجػػػًل( ]ال وػػػرة:  ػػػٍرًّ كىزى ةيػػػكفى  ًػػػًل  ىػػػٍوفى اٍلمى ػػػا ويعىرل ػػػا مى ػػػكفى ًمٍيايمى [ َُِتعػػػال : (فىوىتىعىمكمي
كالمعيػ : وعرةػكف  ػل مػا  ػوف المػّر كزكجػل مػف صػّت الزكجوػض كةكلػل تعػال : 

ؽل(]ايعراؼ: (رى ك  [ كالمعي : ر يا افت  ما  وييا ٖٗيىا اٍفتىٍ   ىٍويىيىا كى ىٍوفى ةىٍكًميىا ً اٍلةى
اًفػػٍت ً اىػػا كىاٍ تىػػً،  ىػػٍوفى  ّىًتؾى كىجى تيخى ػػ كمػػا  ػػوف ةكميػػا، كةكلػػل تعػػال : (كىجى تىٍجاىػػٍر ً صى

ّن( ]ا سػػراّ:  ػػً و ّ الػػذم [  م: مػػا  ػػوف ذلػػؾ، كالمعيػػ : كا تػػ، ال ػػيَُُذىًلػؾى سى
تكػ  ً ذىا  ىمىػ،ى  ىػٍوفى السكػدكٍوًف(]الكاؼ:  [، ّٗ وف الجار كالخعػكت كةكلػل تعػال : (ةى

ػػػػدىفىٍوًف(  ػػػػاكىل  ىػػػػٍوفى الصك تكػػػػ  ً ذىا سى  م:  مػػػػ، مػػػػا  ػػػػوف السػػػػدوف كةكلػػػػل تعػػػػال : (ةى
ٍؤًمييػػكفى ٔٗ]الكاػػؼ:  ػػا اٍلمي [  م: سػػاكل ال ػػيّ الػػذم  ويامػػا كةكلػػل تعػػال : (ً يكمى

(]الةجرات: ً ٍخكىةه  ـٍ ٍوكي كى كا  ىٍوفى  ىخى [ كالمعي :  صمةكا مػا  ػوف  خػكوكـ َُفىاىٍصًمةي
ًف اٍ تىغى  كىرىاّ  ٌكة ةوف تتعرض لّيعصاـ. ، كةكلل تعال : (فىمى مف عّةات اييخي

( ]المعػػارج:  ـي اٍلعىػػاديكفى [ كالمعيػػ : فمػػف ا تغػػ  مػػا كراّ ذلػػؾ ُّذىًلػػؾى فىايٍكلىئًػػؾى هيػػ
ض. فايفعػاؿ فػي هػذه ا وػات متعدوػض ، تةتػاج  لػ  مععػكؿ مف اييكةػض المةرمػ

 ل ، ك رود  ل  ف وككف معين  عاًما ، فمػـ تصػم  لتوػدوره  ٌج (مػا( فوػد  يإػمرت 
 رادة معي  المععكؿ ، كةد تةذؼ ، كورج   ف ج تإمر مع جػكاز ذكرهػا  ك 

افى  إمارها ، عيدما وتطمب السواؽ  عمامنا  كسع، كما في ةكلل تعال : ( سيػٍ ةى
ٍكيىػػا  ػػ  الكػػًذم  ىارى ٍسػػًجًد ايىٍةصى ػػرىاـً ً لىػػ  اٍلمى ٍسػػًجًد اٍلةى ػػفى اٍلمى ّن مل الكػػًذم  ىٍسػػرىل ً عىٍ ػػًدًه لىػػٍو

                                                 

 .ْٕٓ/ٖ( ال ةر المةوط ُ(
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ٍكلىلي(]ا سراّ:  [ فمـ ووؿ: س ةايل:  اركيا مػا ةكلػل،  ك فومػا ةكلػل، فةػذفت ُةى
اـ ال ركػػض (مػػا(  رادة معيػػ  الععػػؿ. كهػػذا كاإػػ  مػػف سػػواؽ ا وػػض، فػػالمراد  عمػػ

كالم الغػػض فواػػا ةػػكؿ مسػػجد وعػػد مسػػرل الي ػػي، مةمػػد صػػم  ا عموػػل كسػػمـ، 
 ك يكل  الو متوف كذالث الةرموف.

كةذؼ (ما( مع يٌوض  إمارها  رود  ل ا وجاز، كهك   م، مف الذكر  ذا 
كاف الةذؼ ج وخٌؿ  المعي   ؛ يٌف مف التطكوؿ ذكر ما ومكف اجستغياّ 

 كف عيدئذ  اجهتماـ  معياها كتاكوده.عيل ، فذكر (ما( وك
كردت (ما( معطكفض عم  (ما( ة ماا ،  حذؼ )ما( المعطكفة : -ب

مىا  كصمتاا جممض فعموض ، كالذم في ةكلل تعال : (وىٍعمىـي مىا وىًمجي ًفي ايٍرًض كى
[،  ك جممض ميعوض  ػ(لوس( كالذم في ةكلل ْ، الةدود:ِوىٍخريجي ًمٍياىا( ]س ا:

ا لىٍوسى لىايـ ً ًل ًعٍمـه( تعال : (كى  مى ٍؿ ً ًل سيٍمطىاينا كى ـٍ وييىزل ا لى وىٍع يديكفى ًمف ديكًف المكًل مى
ـي مىا  ىٍوفى ُٕ]الةج:  [.  ك   ل جممض، ظرؼ كالذم في ةكلل تعال : (وىٍعمى

(]ايي واّ:  ٍمعىايـٍ مىا خى ـٍ كى [  ك جارا كمجركر، كالذم في ٕٔ{ الةج: ِٖ ىٍوًدوًا
ا ًفي ايٍرًض(]طل: ةكلل تعا مى ا ًفي السكمىاكىاًت كى [ كلـ ترد (ما( ٔل : (لىلي مى

معطكفض مةذكفض في الور ف الكروـ  ٌج ةوف تككف صمتاا جاًرا كمجركرنا، 
ا ًفي السكمىاكىاًت كىايٍرًض(]لوماف  [ كةكلل ِٔكالذم في ةكلل، تعال  (ًلمكًل مى

ا ًفي اٍل ىرل كى  ـي مى وىٍعمى [. فود ةذفت (ما( هيا ، ٗٓاٍل ىٍةًر(]اييعاـ: تعال : (كى
 كذكرت هياؾ ، فما سٌر هذا كذاؾ؟.

اكىاًت كىايىٍرًض  ا ًفي السكمى ذكر ا سكافي في ةكلل تعال : ( ىج ً فك ًلٌمًل مى
(]وكيس: ـٍ جى وىٍعمىميكفى لىػًكفك  ىٍكذىرىهي ؽا كى [  ٌف (ما( لـ تكرر ٓٓ ىجى ً فك كىٍعدى الٌمًل ةى

مع  هؿ ايرض؛ يياا لـ تكف في مكإع تككود ،  خّؼ مكإعاا في ةكلل 
مىا ًفي  ا ًفي السكمىاكىات كى ايىلي هيكى اٍلغىًييح لىلي مى لىدنا سيٍ ةى ذى الٌملي كى تعال : (ةىاليكٍا اتكخى
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[ فود كيررت هيا لمتككود ، كاٌيل ةاؿ:  ذا كاف لل كؿ ما ٖٔايىٍرًض( ]وكيس: 
ـى وتخذ الكلد؟ في السمكات ككؿ  .(ُ(ما في ايرض فًم

لىدنا( كرد في مكإع  خر، لـ تذكر  ذى الٌملي كى  ٌج  ٌف ةكلل تعال : (ةىاليكٍا اتكخى
ايىلي  ىؿ لكلي مىا ًفي  لىدنا سيٍ ةى ذى الٌملي كى ةىاليكٍا اتكخى فول (ما( كهك ةكلل تعال : (كى

[)  [.ُُٔال ورة: السكمىاكىاًت كىايىٍرًض كيؿا لكلي ةىاًيتيكفى
ا ًفي  كذكر الكرمايي  ٌف (ما( كيررت في ةكلل تعال : (ويسى ل ي ًلمكًل مى

ا ًفي ايٍرًض(]جمعض:  مى [ جختّؼ تس و   هؿ ُ، التغا ف: ُالسكمىاكىاًت كى
السماّ عف  هؿ ايرض في الكذرة كالومض، كال عد كالورب مف المعصوض 

 .(ِ(كالطاعض
إ  ذكر (ما( في المكاإع كٌماا  ٌج  ٌياا كلك كاف هذا هك السر جةت

ا ًفي السكمىاكىاًت كىايٍرًض كىهيكى اٍلعىًزوزي  ةذفت في ةكلل تعال : (سى ك ى ًلمكًل مى
ـي(]الةدود:  ًكو ا ًفي السكمىاكىاًت كىايٍرًض ُاٍلةى [ كفي ةكلل تعال : (ويسى ل ي لىلي مى

ـي(]الة ر:  ًكو  [.ِْكىهيكى اٍلعىًزوزي اٍلةى
كذكر الدكتكر فاإؿ صال  السامرائي  ٌف (ما( تيكرر عيدما وراد ذكر 
 هؿ ايرض  امر مف ايمكر كاةتج عم  ذلؾ  وكلل تعال : (سى ك ى ًلمكًل مىا ًفي 
كا  ًكوـي * هيكى الكًذم  ىٍخرىجى الكًذوفى كىعىري مىا ًفي ايٍرًض كىهيكى اٍلعىًزوزي اٍلةى السكمىاكىاًت كى

ٍ ًر(]الة ر: ًمٍف  ىٍهًؿ  ًؿ اٍلةى ـٍ يكك [ ك ٌوف  ٌيل لذلؾ ِ-ُاٍلًكتىاًب ًمف ًدوىاًرًه
ا ًفي السكمىاكىاًت كىايٍرًض كىهيكى اٍلعىًزوزي  ذفت في ةكلل تعال : (سى ك ى ًلمكًل مى ةي

ـي( ]الةدود:  ًكو ا ًفي السكمىاكىاًت كىايٍرًض ُاٍلةى [ كفي ةكلل تعال : (ويسى ل ي لىلي مى
[ ]الة ر:  كىهيكى  ـي ًكو  .(ّ([ لكةكعاا في  خر السكرةِْاٍلعىًزوزي اٍلةى

                                                 

 .ُِٓ-ُِْ/ُ( درة التيزوؿ كغرة التاكوؿ ُ(
 .َِٓ-َِْ(  سرار التكرار في الور ف صِ(
 .ُٖٓ-ُٓٓكمعايي اليةك  ُٗ-ٕٖ( التع ور الور يي ّ(
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كهذه العمض غور مٌطردة في الور ف الكروـ كما صٌرح  ذلؾ الدكتكر 
ّن في ةكلل تعال :  فاإؿ  ذ جعماا خاصض في  وات التس و  فمـ تةذؼ مذ

مىا ًفي  ايٍرًض  ىج ً لى  المكًل تىًصوري (ًصرىاًط المكًل الكًذم لىلي مىا ًفي السكمىاكىاًت كى
( مع  ٌياا كةعت في  خر سكرة ال كرل ] [ كما  ٌف ذكر  هؿ ّٓايميكري

كٍا  ف تىٍكعيري ا  عد (ما( المةذكفض كالذم في ةكلل تعال : (كىاًع ايرض ةد كرد  وإن
ًكومن  ًمومنا ةى كىافى الٌملي عى ا ًفي السكمىاكىاًت كىايىٍرًض كى ا *وىا  ىٍهؿى اٍلًكتىاًب جى فىًإفك ًلمكًل مى

ـى  ٍروى ؽل ً يكمىا اٍلمىًسو ي ًعوسى  اٍ في مى مى  الٌمًل ً ٌج اٍلةى ـٍ كىجى تىويكليكٍا عى تىٍغميكٍا ًفي ًدوًيكي
ًمًل كىجى تىويكليكاٍ  كحه ملٍيلي فىآًمييكٍا ً الٌمًل كىريسي ـى كىري ٍروى كىًممىتيلي  ىٍلوىاهىا ً لى  مى  رىسيكؿي الٌمًل كى

(]اليساّ:  ـٍ ٍورنا لككي ّىذىضه ايتىايكٍا خى لىلي مىا َُٕ-ُٗٔذى [ كيظور ذلؾ ةكلل تعال : (كى
لىلي الدلوفي كىاًص نا  ىفىغىٍورى الٌمًل تىتكويكفى } مىا ً كيـ ملف ًِٓفي اٍلسكمىاكىاًت كىايىٍرًض كى { كى

رح فىًإلى  ـي الإح (]اليةؿ: يلٍعمىضو فىًمفى الٌمًل ذيـك ً ذىا مىسككي كفى [ كذكر ّٓ-ٍِٓوًل تىٍجاىري
ا  ذا كاف المكطف داًج عم  التعصوؿ كا ةاطض، كالذم في   ٌياا تيكرر  وإن
ا وىكيكفي  ا ًفي ايٍرًض مى مى ا ًفي السكمىاكىاًت كى ـي مى ـٍ تىرى  ىفك المكلى وىٍعمى ةكلل تعال : ( ىلى

ـٍ كىج ذىضو ً ج هيكى رىاً عياي ـٍ كىج  ىٍديى  ًمف ذىًلؾى ًمف يكٍجكىل ذّى ٍمسىضو ً ج هيكى سىاًدسياي  خى
ًض ً فك المكلى  ًمميكا وىٍكـى اٍلًووىامى كىج  ىٍكذىرى ً ج هيكى مىعىايـٍ  ىٍوفى مىا كىاييكا ذيـك وييى لئيايـ ً مىا عى

ًموـه(]المجادلض:  ّو عى  [.ًٕ كيؿل  ىٍي
ا  كؿ  يّ، في فذيكرت (ما( يٌف ا وض في سواؽ  ةاطض عمـ 

مىا ًفي  السمكات كفي ايرض كمذمل ةكلل تعال : (لىلي مىا ًفي السكمىاكىاًت كى
ا وىًمجي ًفي ايٍرًض  ـي مى ً وري * وىٍعمى ـي اٍلخى ًكو ٍمدي ًفي ايًخرىًة كىهيكى اٍلةى لىلي اٍلةى ايٍرًض كى

ا وىٍعري  مى مىا وىيًزؿي ًمفى السكمىاّ كى ا وىٍخريجي ًمٍياىا كى مى ( كى ـي اٍلغىعيكري جي ًفواىا كىهيكى الركًةو
[ فذكرت (ما( في هذه ا وات ؛ يٌف المكطف مكطف  ةاطض ِ-ُ]س ا: 
 كهذا هك السر في ذكر (ما( فوما و دك. (ُ(ك مكؿ

                                                 

 عةات يعساا.( المصدراف السا واف كالصُ(
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كمف ال كاهد ايخرل في هذا ال اب ، ةكلل تعال : (لىٍوسى لىؾى ًمفى ايىٍمًر 
ـٍ  ىٍك  مىٍوًا ّه  ىٍك وىتيكبى عى مىا  ىٍي ا ًفي السكمىاكىاًت كى ًلٌمًل مى ـٍ فىًإيكايـٍ ظىاًلميكفى * كى ويعىذك ىاي

ويعىذلبي مىف وى ىاّ كىالٌملي غىعيكره ركًةوـه( ] ؿ عمراف:  ًفي ايىٍرًض وىٍغًعري ًلمىف وى ىاّ كى
كىافى الٌملي ُِٗ-ُِٖ ا ًفي ايىٍرًض كى مى ا ًفي السكمىاكىاًت كى لٌمًل مى  [ كةكلل تعال  (كى

ّو محًةوطنا(]اليساّ:  ـٍ ًُِٔ كيؿل  ىٍي [ كةكلل تعال : (ةيٍؿ  ىتيعىملميكفى المكلى ً ًدوًيكي
ًموـه( ]الةجرات  ّو عى ا ًفي ايٍرًض كىالمكلي ً كيؿل  ىٍي مى ا ًفي السكمىاكىاًت كى كىالمكلي وىٍعمىـي مى

ّه( تاكود  ٌف [ فوكلل تعال  في سكرة  ؿ عمراف : (لىٍوسى لىؾى ًمفى ايىمٍ ُٔ ًر  ىٍي
ّو  كىافى الٌملي ً كيؿل  ىٍي  مر كؿ  يّ  ود ا ، كةكلل تعال  في سكرة اليساّ (كى
( كةكلل:  ـٍ محًةوطنا( كةكلل تعال  في سكرة الةجرات: (ةيٍؿ  ىتيعىملميكفى المكلى ً ًدوًيكي

طض (كا  كؿ  يّ عموـ(  لعاظ كاإةض الدجلض عم   ٌف المراد معي  ا ةا
 كال مكؿ؛ لذلؾ اةتإت ذكر (ما(.

ا ًفي ايٍرًض  مى ا ًفي السكمىاكىاًت كى كمف ذلؾ ةكلل تعال : (ويسى ل ي ًلمكًل مى
(]الجمعض:  ًكوـً ًمًؾ اٍلويدحكًس اٍلعىًزوًز اٍلةى [ فود ةصد في هذه ا وض  مكؿ ُاٍلمى

الممؾ  الخّئؽ كٌماا  تس و  ا، ودٌؿ عم  ذلؾ كصعل س ةايل يعسل  اٌيل
الودكس. كتودوس ا وككف  كذرة المس ةوف لل. كيظوره ةكلل تعال : (سى ل ي ًلمكًل 
ّو  مى  كيؿل  ىٍي ٍمدي كىهيكى عى لىلي اٍلةى ا ًفي ايٍرًض لىلي اٍلميٍمؾي كى مى ا ًفي السكمىاكىاًت كى مى

(]التغا ف:  ٍمدي( مياسب لذكرُةىًدوره لىلي اٍلةى (ما( كلك ةاؿ:  [ فوكلل (لىلي اٍلميٍمؾي كى
لل الممؾ كالةمد لياس اا ةذفاا؛ يٌف تكرار (لل( ودؿ عم   ٌف المراد ا ةاطض 

 كالتعصوؿ.
كةد مر ما ةالل ا سكافي كالكرمايي كالدكتكر فاإؿ السامرائي في (ما( 
الذايوض كتع ورهـ عف ذكرها  تكرارها. كج وصٌ   دخالاا في هذا ال اب ؛ يٌف 

ما( ايكل ؛  ذ الةدوث عف  سرار تكرار المكصكؿ وككف (ما( الذايوض غور (
مىؽى فىسىككل * كىالكًذم  ـى رى لؾى ايٍعمى  * الكًذم خى ّن في ةكلل تعال : (سى لً  اٍس مذ

عىمىلي غيذىاّ  ىٍةكىل(]اجعم : [ ٓ-ُةىدكرى فىاىدىل * كىالكًذم  ىٍخرىجى اٍلمىٍرعى  * فىجى
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ذه ا وات وعود تعدد المكصكؼ مع  ٌف فتعدد المكصكؿ المعطكؼ في ه
المكصكؼ كاةد كهك ا عز كجؿ ، فذيٍكري المكصكؿ المعطكؼ الذايي 

كالذالث ويعدح تكرارنا وي غي معرفض سره ؛ يف ايصؿ ةذفل
كتكراره خّؼ  (ُ(

مىا  ايصؿ، ّن في ةكلل تعال : (لىلي مىا ًفي السكمىاكىاًت كى  خّؼ ذكر (ما( مذ
[ فايا وي غي معرفض سر ةذفاا  ذا ةذفت ؛ يٌف ايصؿ ٔ(]طل:ًفي ايٍرضً 

ذكرها كةذفاا خّؼ ايصؿ ؛ لذلؾ وةسف في هذه ا وض كيةكها  طّؽ 
لعظ (الذكر(  دجن مف لعظ (التكرار( لئّ ويظىفح  ٌياا كذلؾ ، فتعسر  ما تعسر 

 دـ ذكره. ل ايلعاظ التي تكرر في المغض ، كهذا ما ةصؿ في ما و دك مما تو
ّن كما مر  ل  اٌف (ما( الذايوض كيررت  -سالعا -فود ذهب الكرمايي مذ

لمتككود في ةوف  ٌف ذكرها لـ وكف تكرارنا لتككف تككودنا ، فا وض  ذكر(ما( 
تعيي  وئووف: كيصؼ ايكؿ  استوراره في السماّ ، ككيصؼ الذايي  استوراره 

كاةدنا كصؼ  الصعتوف  في ايرض، ك ةذفاا كعدـ  إمارها تعيي  وئنا
المذككرتوف. كهك معي  ج وصٌ  ؛ جستةالض اف وستور  ي في مكايوف في 
: زرت  خي الذم في  غداد كال صرة ، امتيع عدـ  ّن كةت كاةد. فإذا ةميا مذ
ا كاةدنا وسكف  اإمار (الذم( الذايوض ؛ جمتياع اف وككف الموصكد  خن

ف، وسكف  ةدهما  غداد كوسكف المدويتوف ، ككجب  ف وككف الموصكد  خكو
اجخر ال صرة ، فكجب اإمار (الذم( لوصٌ  المعي  كلوككف التودور: زرت 
اخي الذم في  غداد كالذم في ال صرة ، ككذلؾ الةاؿ في ةكلل تعال : (سى ك ى 

ا ًفي السكمىاكىاًت كىايٍرًض(]الةدود: [ فإٌيل ج وجكز عطؼ ايرض عم  ًُلمكًل مى
ماما معا مف صمض (ما( المذككرة ؛ يٌف ال ي  ٌما  ف وككف في السماكات كجع

ٌما  ف وككف في ايرض؛ فاةتإت هذه الةاؿ  إمار (ما( لوككف  السماّ ، كاع
                                                 

( فايصؿ تكةود المكصكؼ كوككف: ذلؾ  ٌما  ةذؼ (الذم( الذايوض كالذالذض كعطؼ صمض ُ(
كؿ مياما عم  صمض (الذم( ايكل   ك ذكرهما مف غور عاطؼ لتككف كؿ مياما 

  دجن.
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معي  ا وض س    اي واّ التي في السماكات ، كاي واّ التي في ايرض 
 .(ُ(كلذلؾ ذكر مٌكي  ٌف هياؾ (ما( مةذكفض كالتودور ((كما في ايرض((

كةد مٌر في المكإكع السا ؽ كهك ((ةذؼ (ما( المعطكفض((  ٌف 
ال صرووف  جازكا ةذؼ المكصكؼ كلـ وجوزكا ةذؼ المكصكؿ ، كهذا 
ا في ةذؼ (ما( المعطكفض ،  ٌج  ٌف مياـ مىف ذكر في (مىف(  مذه اـ  وإن
 ٌياا  ذا كةعت يكرة فمف الخطا  ك غور المستةسف ةذفاا ، كووكـ يعتاا كهك 

الجممض( مواماا ؛ يٌف يعتاا صار  ميزلض الصمض ، كاجسـ المكصكؿ ج (
 .(ِ(وجكز ةذفل ك واّ صمتل

كةد كرد ةذؼ (مىف( كصمتاا  ك صعتاا   ل جممض في الور ف الكروـ، 
دي مىف ًفي  معطكفض عم  (مىف( ة ماا ، كما ًلٌمًل وىٍسجي في ةكلل تعال : (كى

[ ك(مىف( هيا ج  ٌد مف  إمارها لعساد المعي  ُٓالسكمىاكىاًت كىايىٍرًض(]الرعد:
 إلغائاا، فوككف ةذفاا جائزنا ةواسا سكاّ  كايت مكصكلض  ـ يكرة مكصكفض ، 
ككذلؾ  ختاا (ما( ج  ٌد مف  إمارها في ا وات التي مر ذكرها كيظائرها ، 
كهذا ما عمول اليةاة ،  ٌج  ٌف ال صرووف  كج كا  إمارها عم   ٌياا يكرة 

صكفض ،  ميزلض ( ي( ج مكصكلض ، كذلؾ لعدـ جكاز ةذؼ المكصكؿ مك 
عيدهـ ، كلاذا ووكؿ مٌكي في ا وض المذككرة (س    ما في السماكات 
كايرض(  م: (كما في ايرض( ذـ ةذفت عم   ٌياا يكرة مكصكفض، فوامت 
الصعض ، كهي (في ايرض( مواـ المكصكؼ كهك (ما( المةذكفض كج وةسف 

كف (ما(  معي  (الذم( ؛ يٌف الصمض ج توـك مواـ المكصكؿ عيد  ف تك
ال صرووف، كتوكـ الصعض مواـ المكصكؼ عيد الجموع ، فةممل عم  ا جماع 

 .(ّ(  كل  مف ةممل عم  اجختّؼ((
                                                 

 .ُٕٔ/ِ( م كؿ  عراب الور ف ُ(
 .ِٓٓ/ِكم كؿ  عراب الور ف  ٕٔٓ/ِ(  عراب الور ف لميٌةاس ِ(
 .ُٕٔ/ِم كؿ  عراب الور ف ( ّ(
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كهذا خّؼ ما كرد في الور ف الكروـ، فود ذكر صاةب ال رهاف،  ٌف في 
ةيكليكا  مىيكا ً ا (]العيك كت:ةكلل تعال : (كى ـٍ [ اسمنا ْٔلكًذم  ييًزؿى ً لىٍويىا كى ييًزؿى ً لىٍوكي

 ذ ج وصٌ  جعؿ ( ييزؿ الوكـ( مف صمض (الذم( المذككرة،  مكصكج مةذكفا؛
فوجب اف وككف التودور: كالذم  ييزؿ الوكـ ؛ يٌف الذم  يزؿ الويا ؛ هك غور 

تعال : (ةيكليكٍا  مىيكا  الذم  ييزؿ عم  مف ة ميا ؛ لذلؾ  يعودت (ما( في ةكلل
(]ال ورة: ـى ا  ييًزؿى ً لى  ً ٍ رىاًهو مى مىآ  ييًزؿى ً لىٍويىا كى [ ((ك رطى ا ف مالؾ في ًُّٔ الٌمًل كى

 .(ُ(  عض كت ل لجكاز الةذؼ ككيل معطكفنا عم  مكصكؿ  خر((
كةد ت وف مف ة ؿ  ٌف جعؿ (ما( يكرة  ميزلض ( يّ( كجل مست عد في 

ا ًفي السكمىاكىاًت كىايىٍرضً تعال : (كؿ مكإع، كةكلل  ( كما هك كاإ  ًلمكًل مى
وعيي  ٌيل ج  يّ خارج عف ممؾ ا ، كهذا المراد وتةوؽ  جعؿ المعي  : 
ك كؿ  يّ في السمكات ككؿ  يّ في ايرض ، كج وياس اا  ف تككف 
 تودور.   يّ في السمكات ك يّ في ايرض ، فجعؿ (ما(  ميزلض 

 م( الجيسوض  ةرب  ل  معي  ا وض مف جعماا يكرة مكصكفض.(الذ
 ٌما فوما وتعمؽ  سٌر الةذؼ، فود ذهب الكرمايي  ل   ٌف (ما( لـ تيكرر 

وىٍعمىـي مىا ًفي السكمىاكىاًت كايٍرًض(]العيك كت:  [ جف ِٓفي ةكلل تعال : (كى
في  جيس عمـ ا كاةد، فاك ج وخع  عمول س ةايل  يّ في ايرض كج

و دك  ٌيل لك كاف هذا هك السٌر، جةتإ  ذلؾ ةذفاا في المكاإع  (ِ(السماّ
ا ًفي  مى ا ًفي السكمىاكىاًت كى ـي مى وىٍعمى كٌماا ، في ةوف ذكرت في ةكلل تعال : (كى

(]اؿ عمراف:  ّو ةىًدوره مى  كيؿل  ىٍي [ كةكلل تعال : (ذىًلؾى ِٗايٍرًض كىالٌملي عى
ّو ًلتىٍعمىميكٍا  ىفك المٌ  ا ًفي ايىٍرًض كى ىفك الٌملى ً كيؿل  ىٍي مى ا ًفي السكمىاكىاًت كى ـي مى لى وىٍعمى
ًموـه(]المائدة:   [.ٕٗعى

                                                 

 ،ُٗٓ/ّ( ال رهاف في عمـك الور ف ُ(
 .َِٓ-َِْ(  سرار التكرار في الور ف صِ(
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ا ًفي السكمىاكىاًت كىايٍرًض كىهيكى اٍلعىًزوزي  كفي ةكلل تعال : (سى ك ى ًلمكًل مى
ويًموتي  ـي * لىلي ميٍمؾي السكمىاكىاًت كىايٍرًض ويٍةًوي كى ًكو ّو ةىًدوره اٍلةى مى  كيؿل  ىٍي كىهيكى عى

مىؽى  ًموـه * هيكى الكًذم خى ّو عى ؿي كىايًخري كىالظكاًهري كىاٍل ىاًطفي كىهيكى ً كيؿل  ىٍي * هيكى ايكك
مى  اٍلعىٍرًش(]الةدود:  [ ذكر ْ-ُالسكمىاكىاًت كىايٍرضى ًفي ًستكًض  ىوكاـو ذيـك اٍستىكىل عى

 كؿ هذه السكرة كاف مف  جؿ مكافوض ما  عدها  ا سكافي  ٌف ةذؼ (ما( في
( كةكلل تعال : (خمؽ السمكات لىلي ميٍمؾي السكمىاكىاًت كىايىٍرضً كهك ةكلل تعال : (

كايرض( يٌف التودور: س    خمؽ السمكات كايرض، ككذلؾ ةاؿ في  خر 
ا ًفي السكمىاكىاًت كىايٍرًض(  م:  كذكر هذا  (ُ(خمواماسكرة الة ر: (ويسى ل ي لىلي مى

 .(ّ(كالعوركز  ادم (ِ(الكّـ  وإا الكرمايي
فو دك اف سٌر الةذؼ كاف لتكةود  هؿ ايرض مع  هؿ السماّ في  مر 
( فود  رود  ذلؾ الجمع  ؿي كىايًخري اليسوج ودؿ عم  ذلؾ ةكلل تعال : (هيكى ايكك

ف تإادتا.   وف صعض (ايكؿ( كصعض (ا ًخر( عم   ٌياما كمتواما صعض   كاع
ؿي كىايًخري كىالظكاًهري كىاٍل ىاًطفي كيظوره ةكلل تعال : ( ذفت (ما( لجمع هيكى ايكك ( فةي

 هؿ ايرض مع  هؿ السماّ ؛ يف سواؽ ا وات ، كما هك الظاهر سواؽ 
 إـ كتكةود ، ج تعروؽ كتعصوؿ.

كةد ذيكرت (ما( في  كؿ سكرة الة ر، في ةكلل تعال : (لىلي مىا ًفي 
مىا ًفي ايٍرًض(؛ يٌياا كردت عم  ايصؿ، كلوس ذمض ما ودعك  السكمىاكىاًت كى
 ل  ةذفاا  خّؼ كركدها في  خر السكرة، كهك ةكلل تعال : (هيكى المكلي الكًذم 

ـي اٍلغىٍوًب كىال كاىادىًة هيكى الركٍةمىفي الركًةوـي * هيكى المكلي الكًذم ج اًل ً لىلى  ج ً لىلى ً ج هيكى عى
افى  ً ج هيكى اٍلمىًمؾي اٍلويدحكسي السكّـي اٍلميٍؤًمفي اٍلمياىٍوًمفي اٍلعىًزوزي اٍلجى كاري اٍلميتىكى لري سيٍ ةى

                                                 

 .َْٕ-ْٗٔ( درة التيزوؿ كغرة التاكوؿ صُ(
 .ََِ(  سرار التكرار في الور ف الكروـ صِ(
 .ْْٓ/ُ(  صائر ذكم التمووز ّ(
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ٍسيى   كلري لىلي ايٍسمىاّ اٍلةي اًلؽي اٍل ىاًرئي اٍلميصى المكًل عىمكا ويٍ ًركيكفى * هيكى المكلي اٍلخى
ا ًفي السكمى  ـي( ]الة ر: ويسى ل ي لىلي مى ًكو  [.ِْ-ِِاكىاًت كىايٍرًض كىهيكى اٍلعىًزوزي اٍلةى

ذفت (ما( يف ا وات كردت في سواؽ تكةود الع كدوض كايسماّ  فود ةي
 الةسي  .

كةد كاف هذا هك السر في ةذفاا في  وات  خرل، كما في ةكلل تعال : 
مىؽى السكمىاكىاًت كىايرٍ  لىًئف سىاىٍلتىايـ مكٍف خى ٍمدي ًلمكًل  ىٍؿ (كى ضى لىوىويكليفك المكلي ةيًؿ اٍلةى

ًمودي  ـٍ ج وىٍعمىميكفى * ًلمكًل مىا ًفي السكمىاكىاًت كىايٍرًض ً فك المكلى هيكى اٍلغىًييح اٍلةى  ىٍكذىريهي
رىةو  ىٍةّـه كىاٍل ىٍةري وىميدحهي ًمف  ىٍعًدًه سىٍ عى  ا ًفي ايٍرًض ًمف  ىجى لىٍك  ىيكمى رو مكا * كى ضي  ىٍ ةي

ـٍ ً ج كىيىٍعسو كىاًةدىةو(  ـٍ كىج  ىٍعذيكي ٍمويكي ًكوـه * مكا خى يىًعدىٍت كىًممىاتي المكًل ً فك المكلى عىًزوزه ةى
 [.ِٖ-ِٓ]لوماف: 

مىؽى السكمىاكىاًت كىايٍرضى لىوىويكليٌف المكلي(  لىًئف سىاىٍلتىايـ مكٍف خى فوكلل تعال : (كى
ـٍ ً ج كىيىٍعسو كىاًةدىةو( دلوؿ عم   ٌف ا وات كةكلل تعال : (مك  ـٍ كىج  ىٍعذيكي ٍمويكي ا خى

 كاردة في سواؽ جمع كتكةود.
ـي  اّكي كةد تةذؼ (ما( لس ب  خر، فعي ةكلل تعال : (وىا  ىوحاىا اليكاسي ةىٍد جى

ف تىٍكعيري  ـٍ كىاًع ٍورنا لككي ـٍ فىآًمييكٍا خى ؽل ًمف رك لكي ا ًفي السكمىاكىاًت الركسيكؿي ً اٍلةى كٍا فىًإفك ًلمكًل مى
ا(]اليساّ:  ًكومن ًمومنا ةى كىافى الٌملي عى  (ُ([ ذكر ا سكافيَُٕكىايىٍرًض كى

  ٌف (ما( ةذفت لجعؿ  هؿ ايرض ت عنا يهؿ السمكات. (ِ(كالكرمايي
كو دك هذا التعسور  عودنا ؛ يٌيل ةد تودمتاا  وض ذكرت فواا (ما( مع  ٌياا 

ٍويىا الكًذوفى  يكتيكٍا اٍلًكتىابى ًمف كردت  لىوىٍد كىصك عم  يسواا كهي ةكلل تعال : (كى
ا ًفي ايىٍرًض  مى ا ًفي السكمىاكىاًت كى كٍا فىًإفك ًلٌمًل مى ف تىٍكعيري ـٍ  ىًف اتكويكٍا الٌملى كىاًع وكاكي ـٍ كىاًع ةىٍ ًمكي

ًمودنا(]اليساّ:  ًيًوا ةى كىافى الٌملي غى ا وتوف في المكإعوف  مارة  [ فموس  وفُُّكى
كاإةض ومكف  ف تتخذ عمض لذكر (ما( هيا كةذفاا(هياؾ( كةد ت دك ا وتاف 

                                                 

 .ْٖٖ-ْٕٖ( درىة التيزوؿ صُ(
 .ٖٓ(  سرار التكرار صِ(
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كذلؾ عيد تّكتاما  كؿ كهمض ،  ود  ٌيل عيد تاٌمماما وت ٌوف سٌر الذكر كالةذؼ 
كٍا(}اليساّ :  ف تىٍكعيري { في ُُّظاهرنا فواما ج ل س فول ، فوكلل تعال  (كىاًع

المتودـ مف السكرة خطاب لمواكد كاليصارل ك هؿ الور ف ،  المكإع ايكؿ
كهـ جموعنا فئض ةمومض  ذا ةوست  اهؿ ايرض ، فالخطاب مكجل  ل  الومض 
يٌياـ  ذا كعركا فإٌف  غورهـ في كٌؿ  رض ، ةادر، س ةايل،  ف ورسؿ  لواـ 

لكٍكا مف و اّ كوادواـ  ل  دويل كوككيكا خورنا مياـ. كما ةاؿ تعال  (كىاعً  ف تىتىكى
(]مةمد:  ـٍ ـٍ ذيـك ج وىكيكييكا  ىٍمذىالىكي كي ٍورى [ فذكرت (ما( لتعكد ّٖوىٍستىٍ ًدٍؿ ةىٍكمنا غى
 عم  ايكذروف مف  هؿ ايرض في كؿ مكاف كزماف.

كٍا( في المكإع الذايي مف السكرة فاك  ف تىٍكعيري  ٌما ةكلل تعال : (كىاًع
( خطاب  ل  الياس كافض ، فود ا تد ت ا  وض  وكلل تعال : ((وىا  ىوحاىا اليكاسي

فالخطاب مكجل ال   هؿ ايرض جموعا  اٌياـ  ذا كعركا ، فإٌف ا مستغف 
عياـ  اهؿ السمكات الذوف ج وةص  عددهـ  ٌج ا كلـ و ذ مياـ  ةد عف 
طاعتل ، كج وعتركف عف  كره كتس وةل كما  خ ر تعال  عف مكس ، عمول 

ًموعنا فىًإفك الٌملى السّـ،  ٌيل ة مىف ًفي ايىٍرًض جى كٍا  ىيتيـٍ كى اؿ لوكمل : (ً ف تىٍكعيري
ًموده(]ا راهوـ:   [.ٖلىغىًييا ةى

فةذفت (ما( في هذا المكإع لـ وكف لجعؿ  هؿ ايرض ت عنا يهؿ 
ف  السماّ  ؿ كاف لّستغياّ عياـ كعف ع ادتاـ  ، كو دك ةذفاا كاج نا كاع

يٌف ذكرها في سواؽ هذه ا وض ج وموؽ  مواـ ا الغيي كاف خّؼ ايصؿ ؛ 
  ذاتل ذـ  جيكده كمّئكتل.

 المبحث الثاني : النكرة التاٌمة )التعجبية(
كردت (ما( التعج وض في الور ف الكروـ  صوغض (ما  فعمل( في مكإعوف: 

مى  اليكارً هما ةكلل تعال : ( ـٍ عى آ  ىٍص ىرىهي ةيًتؿى تعال : ( [ كةكللُٕٓ(]ال ورة: فىمى
ا  ىٍكعىرىهي  [ كةر  سعود  ف ج ور (ما  غٌرؾ  ر ؾ( كهي ُٕ(]ع س: اييسىافي مى
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(  (ُ(ةراّة  اذة  دجن مف الوراّة الم اكره المجمع عمواا (مىا غىركؾى ً رى لؾى الكىًروـً
 [.ٔ]اجيعطار: 

كعيرلؼ التعجب  اٌيل استعظاـ زوادة في كصؼ العاعؿ، كوككف فوما 
عم   ٌف التعجب ج  (ِ(س  ل ((كةد ةوؿ:  ذا ظار الس ب  طؿ العجب((خعي 

وص  صدكره مف ا ، عز كجؿ ، يٌيل ج وعزب عف عممل  يّ ، فا 
ًرؼ  ل   ويعجب المخمكةوف كج وىعجب هك ، فإف كرد ما ظاهره ذلؾ ، صي

مى  اليكارً المخاطىب، فوككف ةكلل تعال : ( ـٍ عى آ  ىٍص ىرىهي ياه :  ٌف ا ( معفىمى
ويعجب المؤميوف مف جر ة الكعار عم  عمؿ وور اـ مف اليار ،  ك هـ ممف 

ا  ىٍكعىرىهي وستةوكف  ف وواؿ فواـ ذلؾ ، ككذلؾ ةكلل تعال : ( ( هك ةيًتؿى اييسىافي مى
 .(ّ(ممف ويتعٌجب مف كعره

ك يعر ت (ما( في صوغض (ما  فعمل( يةك: ما  ةسفى ع دى ا ، يكرة 
ّن ماإونا  ( فع تامض  غور صعض كج صمض في مةؿ رفع م تد ، ك هعرب ( ةسفى
ك(ع د ا( مععكجن  ل، كفي ( ةسف( فاعؿ مستتر وعكد عم  (ما( كالععؿ 

                                                 

 ّْٓ-ّّٓ/ِ( المةتسب في ت ووف كجكه  كاذ الوراّات كا وإاح عياا ج ف جيي ُ(
 .ِٖٖ/ِكا تواف في عمـك الور ف  َْْ/ْكال رهاف في عمـك الور ف 

 .ْٔٔ/ ِكالغرىة المخعوض ج ف الخٌ از  ُْٔ -ُْٓالمرتجؿ ج ف الخ اب يص  (ِ(
ك رح الممع  َِٖ-َُٖ/ِ، ُُٕ/ُكم كؿ  عراب الور ف  ّّٓ( ال غدادوات ص ّ(

، ُٕٕ/ ُكزاد المسور في عمـ التعسور ج ف الجكزم  ُِْ/ِج ف  رهاف العك رم 
ك رح المعصؿ  ُْٔ/ ِكالم اب في عمؿ ال ياّ كا عراب ي ي ال واّ العك رم 

ككا ؼ الخصاصض  ُٖٓك رح  لعوض ا ف مالؾ ج ف الياظـ ص ٓ/ْج ف وعوش 
كةا وض الصٌ اف عم   رح اي مكيي  ُُِعف  لعاظ الخّصض ج ف الجكزم ص

ّ/ُِ ،ُٔ. 
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 م :  يّ كمعمكجه في مةؿ رفع خ ر ، كالتودور:  يّ  ةسفى ع دى ا ، 
 .(ُ(جعمل ةسيا ، كهذا هك مذهب سو كول كجماكر اليةاة

كييسب  ل  ايخعش  ٌيل  جاز جعؿ (ما( مكصكلض ، كالععؿ صمتاا 
كالخ ر مةذكؼ، فوككف (ما  ةسفى ع دى ا(  تودور: الذم  ةسفى ع دى ا 

 .(ِ( يّ عظوـ،  ك يكرة مكصكفض كالتودور:  يّ  ةسفى ع دى ا عظوـ
ٌج  جماكر اليةاة مذهب سو كول كجعمكا (ما( يكرة تامض غور كةد ر 

مكصكفض ، ذلؾ  ٌف التعجب في ا  ااـ  ميزلض ال رط كاجستعااـ ، فجعؿ 
(ما( مكصكلض اك مكصكفض، وخرجاا عف ا  ااـ الّـز لمعي  التعجب الذم 
عيرلؼ  ايل ما خع  س  ل ؛  ذ الصمض ت وف المكصكؿ ، كالصعض ت وف 

 .(ّ(المكصكؼ
كةوؿ:  ٌف جعؿ (ما( مكصكلض ج وزوماا عف   ااماا ؛ يٌف خ رها كاجب 
ف  الةذؼ ، كالتزاـ ةذؼ الخ ر كاؼ في ا  ااـ كريدك  اف الخ ر هيا ، كاع
ف ةوؿ :  ٌيل  ادع  ةذفل ،  ٌج اٌيل معمكـ تودورنا ، فّ وككف هياؾ   ااـ، كاع

عؿ المذهب ا (ْ(مجاكؿ فةذؼ المجاكؿ ج وجكز لذم يسب  ل  ايخعش، كجي

                                                 

 ُُٓ/ُكايصكؿ في اليةك ج ف السراج  ُّٕ/ْكالموتإب  ِٕ، ّٕ/ُ( الكتاب ُ(
كا وإاح في  رح  ُْٔ/ٕك رح المعٌصؿ  ُُِ، ٗٗكالجمؿ لمزجاجي ص
 .َُٖ/ِالمعٌصؿ ج ف الةاجب 

غروب  عراب الور ف  كال واف في ُْٕ-ُْٔكالمرتجؿ ص ِّٕ/ِ( ايمالي ال جروض ِ(
كمغيي الم وب  ّّٓكالجي  الدايي ص َُٖ/ِك رح الكافوض ال افوض  ُّٖ/ُ
 .ُٖ-ُٕ/ّكةا وض الصٌ اف  َُٓ/ِك رح ا ف عووؿ  ِٕٗ/ُ

كالموتصد في  رح ا وإاح لع د الواهر  ِٓٓ( المصادر السا وض كال غدادوات صّ(
 .ُِٔكةكاعد المطارةض ج ف  واز اليةكم ص ّٕٓ/ُالجرجايي 

 .َُُٖ- ََُٖ/ ِ(  رح الكافوض ال افوض ْ(
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 ةرب  ل  ةكاعد المغض مف مذهب سو كول كجماكر اليةاة ؛ لككف ةذؼ الخ ر 
 .(ُ( ائعنا في المغض العر وض في ةوف  ٌف اج تداّ  اليكرة التامض مخالؼ لأصؿ

 ٌما معي  هذه الصوغض في الور ف الكروـ فود ذكر العٌراّ في ةكلل تعال : 
مى ( ـٍ عى آ  ىٍص ىرىهي (  ف فول كجاوف،  ةدهما معياه : فما الذم صٌ رهـ اليكارً  فىمى

عم  اليار؟ كا خر معياه : فما  جر هـ عم  اليار. كر ل  ٌف في ةكلل تعال  
( ((وككف تعج نا كوككف: ما الذم  كعره؟(( ذـ  ٌوف  ٌيل ةيًتؿى اييسىافي مىا  ىٍكعىرىهي (

 .(ِ((( اذا الكجل ا خر جاّ التعسور((
ز العٌراّ  ف تككف (ما( تعج وض  تودور ( يّ( كالمعي  :  يّ فود  جا

 ص رهـ، ك يّ  كعره ، ك جاز كذلؾ اف تككف استعااموض ، كجعؿ هذا المعي  
 تودور: ما الذم صٌ رهـ؟ كما الذم  كعره؟  م: جعؿ (ما( استعااموض م ك ض 

 . (ّ( التعجب. كةد وستعاد مف اجستعااـ معي  التعجب
العٌراّ في كصؼ الكجل الذايي ،  اٌيل  ل جاّ التعسور كو عر كّـ 

، (ٓ(، كالط رم(ْ( استةسايل ، كةد   ار  ل  جكاز هذوف الكجاوف ايخعش
فىمىآ . كذهب   ك ع ودة  ل   ٌف (ما( في ةكلل تعال : ((ٕ(، كغورهـ(ٔ(كاليٌةاس

مى  اليكارً  ـٍ عى يٌف التعجب  (ٖ( ( استعااموض كصرح  اٌياا ((لوس  تعجب(( ىٍص ىرىهي
                                                 

 .َِ-ُٖ( خط  متعذرة عم  طروؽ تجدود اليةك العر ي، ععوؼ دم ووض صُ(
 .ِّٕ/ّ، َُّ/ُ( معايي الور ف ِ(
 .ُٕ/ّ( ةا وض الصٌ اف ّ(
 .ِٖٓ/ ِ، ُٔٓ -ُٓٓ/ُ( معايي الور ف ْ(
 .ْٓ/ ّ، ّّّ -ِّّ/ ِ( جامع ال واف ٓ(
 .ِٖٔ/ ّ(  عراب الور ف ٔ(
 ُٗ/ ِكالت واف في تعسور الور ف  َِٖ -َُٖ/ ِ، ُُٕ/ ُ( م كؿ  عراب الور ف ٕ(

/ ُ. كالت واف في  عراب الور ف ُٕٕ/ ُكزاد المسور  ّْٕ/ْ، ُِٔ/ ُكالك اؼ 
 .ُُٕ/ ُكفت  الودور  ُِِٕ/ ِ، ُِْ

 .ْٔ/ ُ( مجاز الور ف ٖ(
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ا  جٌ  وككف هذا  (ُ(التعجب ج وصٌ  صدكره مف ا  ر ول. كو دك  ٌيل ر ل  وإن
اجستعااـ مرادنا  ل التعجب ،  ؿ هك كما ةاؿ الم رد ((استعااـ وراد  ل التورور 

 (ٓ(ك  ك ةواف (ْ(كالورط ي (ّ(كيوؿ هذا  الكجل   ك جععر الطكسي (ِ(كالتك وه((
ج الكجل الذم وذهب  ل  التعجب  ٌج عيد كلـ وجز الزجا (ٔ(كغورهـ (ٓ(ةواف

 .(ٕ( جعمل ((مما وؤمر  ل ا دموكف،  م: اعج كا  يتـ((
كوذهب الككفوكف  ل   ٌف مذهب سو كول كجماكر اليةاة في صوغض (ما 
 فعمل( غور صةو  ، وكإةكف ذلؾ مف ةكؿ الوائؿ : ما  عظـى اى!  ذ ج 

 م: جعمل عظومنا ؛ يٌف ا عظوـ  وصٌ   ف وككف  تودور:  يّ  عظـى اى ،
 .(ٖ( ذاتل س ةايل ، ج  جعؿ جاعؿ 

كذكر الصٌ اف  ٌف مف اليةاة مىف ج وجوز التعجب مف صعات ا ةواسنا 
، فّ وواؿ: ما  عظـى اى! ؛ يٌياا ج تو ؿ الزوادة ك ٌيل  ٌذ ةكؿ العرب: ما 

 .(ٗ(المختار جكاز ذلؾ  عظـى اى! كما  ةدره! كما  جٌمل! ذـ  ٌوف  فٌ 
كرٌد ال صروكف عم  الككفووف  اٌف ةكؿ الوائؿ: ما  عظـى اى ، هك 
 تودور:  يّ عٌظـى اى  ((كذلؾ ال يّ ، الياس الذوف وصعكيل  العظمض ، 

                                                 

ا . (  ٌج :  صماا :  ف ج ،  يدغمت اليكف  الّـ لعظناُ(  كرسمن
 .ُّٖ/ ْ( الموتإب ِ(
 .ُٗ/ ِ، ِّٕ -ِِٕ/ ُ( الت واف في تعسور الور ف ّ(
 .ّٔ/ ِ( الجامع يةكاـ الور ف ْ(
 .ْٓٗ/ ُ( ال ةر المةوط ٓ(
 .ُُٕ/ ُكفت  الودور  ُٕٕ/ ُ( زاد المسر ٔ(
عرا ل ٕ(  .ِٖٓ -ِْٖ/ ٓ، ِْٓ/ ُ( معايي الور ف كاع
. كاي  اه ِّ-ِٗ/ ٓكمعاتو  الغوب  َِ وور، صكجكه اليصب ج ف  -( الميةٌم ٖ(

 .َُٕ/ ْكاليظائر لمسوكطي 
 .ُٔ/ ّ( ةا وض الصٌ اف ٗ(
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كوكلؾ: كٌ رتي ك ورنا كعٌظمتي عظومنا... كلوس  يّ ويخ ر  ل عف ا، عز 
 .(ُ( عف غوره في المعي ((كجؿ ،  ٌج عم  خّؼ ما ويخ ر  ل 

كةاؿ   ك ال ركات  ف ايي ارم :  ٌف لاذا ال يّ الذم عاد عمول العاعؿ 
(( ذّذض معاف: (( ةدها :  ف وعيي  ال يّ مف وعٌظمل  المستتر في ( عظـى
مف ع اده ، كالذايي :  ف وعيي  ال يّ ما ودٌؿ عم  عظمض ا ، تعال  

وعيي  ل يعسل؛  م:  ٌيل عظوـ  يعسل، ج  كةدرتل مف مصيكعاتل. كالذالث:  ف
ل يّ جعمل عظومنا فرةنا  ويل ك وف خمول((
 )ِ). 

ككرد في ةا وض الخإرم  ٌف معي  الجعؿ لوس في صوغض (ما  فعمل( 
 .(ّ( ؿ هك في تودورها

كو دك  ٌف (ما( لوست استعااموض كما وذهب الككفوكف، كالصةو  ما 
 ٌف (ما( تعج وض ،  ٌج  ٌف ا  كاؿ في  ذهب  لول سو كول كجماكر اليةاة مف

هذا الكجل ي ا مف ةكلاـ:  ٌف ميصكب (ما  فعمل( مععكؿ  ل ةوووض ، كهذا 
 ) الوكؿ اإطرهـ  ل   ف و ةذكا عف العاعؿ ، فجعمكه إمورنا مستترنا في ( فعؿى
كلٌما كاف الإمور ج  ٌد مف عكده عم   يّ ، لـ وجد اليةاة ما وعودكيل 

ما( فاةتإ   ف تككف اسمنا ؛ يٌف الإمور ج وعكد  ٌج عم  عمول  ٌج (
، كهذا مما جعؿ المذؿ : ما  عظـى اى ، وككف  تودور:  يّ جعؿ (ْ(ايسماّ

 اى عظومنا. فكاف ا  كاؿ.

                                                 

 .ُِٔ-ُِٓكمجالس العمماّ لمزجاجي ص ُٕٔ/ْ( الموتإب ُ(
 .ُْٕ-ُْٔ/ُ( ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِ(
 .ّٗ/ِ( ةا وض الخإرم عم   رح ا ف عووؿ ّ(
 ُٓك سرار العر وض ي ي ال ركات  ف ايي ارم  ُُِ( كتاب الجمؿ لمزجاجي صْ(

 ُٕ/ّكةا وض الصٌ اف  ِِٕ/ِك كإ  المسالؾ  ل   لعوض  ف مالؾ ج ف ه اـ 
 .ُِٗكةا وض السجاعي عم  ةطر اليدل ص
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كالتكمؼ ظاهر في هذا ا عراب كالتودور؛ لذلؾ است عدهما  اةذكف، 
ك ذر  عإاـ  (ُ( صوغض (ما  فعمل(كذكركا  ٌياما ج وطا واف معي  التعجب في 

 ف تسم  (ما( في هذه الصوغض  داة تعجب ، ك ف ووتصر عم   عراب 
(  اٌيل اسـ ميصكب متعجب  ل ،  ك فعؿ التعجب ج فاعؿ لل ، ك ف  ( فعؿى

 .(ِ(وعرب الميصكب متعج نا ميل
ف  عر كا ميصكب (ما  فعمل( مععكجن  ل،   عم   ٌوض ةاؿ، فإٌف اليةاة كاع

ا  ل   ٌيل فاعؿ في ايصؿ كالمعي  ، فود مٌر ةكلاـ في تعروؼ التعجب ذه ك 
 اٌيل استعظاـ زوادة في كصؼ العاعؿ ، كفي ذلؾ ووكؿ الزجاجي ((كاعمـ  ٌف 

كذه كا  ل    (ّ( التعجب  ٌيما هك مف العاعؿ كج وجكز التعجب مف المععكؿ((
 ؿ ذكر ا ف  (ْ(عكؿ ٌف  ةكامل كافوت  ةكاـ كٌؿ فاعؿ كخالعت  ةكاـ كٌؿ مع

السراج  اٌيل لوس ذمض في ( فعؿ( فاعؿ مستتر ومكف تةدوده كتمخوصل ؛ يٌف 
كهذه ةوووض صٌرح  (ٓ(هذا العاعؿ هك الميصكب يعسل الذم  يعرب مععكجن  ل

 اا اليةاة ، ك ٌكدكها ، كلاذا ةاؿ ايستاذ ع اس ةسف :  ف فاعؿ (افعؿ( 
ك عده اسـ ميصكب هك في ظاهره  ((إمور مستتر كجك نا وعكد عم  (ما(

عرا ل مععكؿ  ل كلكٌيل في المعي  فاعؿ(( فإذا كايت هذه هي الةوووض، (ٔ(كاع
 ) فاذا وعيي  ف ميصكب (ما  فعمل( هك العاعؿ ، كج فاعؿ مستتر في ( فعؿى

                                                 

كالععؿ زمايل ك  يوتل لمدكتكر  ُِٔ-ُِٓةكاعد كتط وؽ ص  -( في اليةك العر ي ُ(
 وف ال صرووف كالككفووف( كهك  ةث كويظر (التعجب  ّٕ  راهوـ السامرائي ص

ـ ُْٕٗلمدكتكر مةوي الدوف تكفوؽ   راهوـ. مجمض  داب الرافدوف، العدد الخامس 
 .ٗ-ّص

 .ّٓٔ/ْ( معايي اليةك ِ(
 .ُُّ( كتاب الجمؿ صّ(
 .ّٗ/ِ، كةا وض الخإرم ُّ/ّ( ةا وض الصٌ اف ْ(
 .ُُٗ-ُُٖ/ُ( ايصكؿ في اليةك ٓ(
 .ِٕٕ-ِٕٔ/ّ( اليةك الكافي ٔ(
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ا لعدـ كجكد ما ودٌؿ عم  اسموتاا ،  ؿ هي ةرؼ  فّ تككف (ما( عيدئذ اسمن
  اياا  اف ةركؼ اجستعااـ كاليداّ كاجستغاذض.  ك  داة استعممت لمتعجب

ت ٌوف  ٌف صوغض (ما  فعمل( التي كردت في الوراف الكروـ  رود  اا معي  
التعجب، كةد تكافر فواا كؿ ما وةوؽ هذا المعي . فود استعممت (ما(  ي اّ 

، كالدلوؿ عم  ذلؾ  ٌياا استعممت لاذا المعي  في صوغض سماعوض. (ُ(التعجب
  ك ةواف ((كةد وجيّ عف العرب  لعاظ مختمعض مإميض معي  التعجب،  ووكؿ

 .(ِ( مف ذلؾ ةكلاـ: ما  يت ًمف رجؿ((
في كتا ل (الةركؼ(  لؼ  (ّ(كهمزة ( فعؿ( همزة ةطع ، سماها المزيي

 التعجب.
كهياؾ كذور مف ايفعاؿ المتعدوض ترد  صوغض (فعؿ( ك( فعؿ(. كالمعي  

( ك  ( توكؿ: ة كل ك ة كلكاةد مذؿ: (ةبك  .(ْ(( ةبك
(  ذ فواا زوادة في  (  ةكل في المعي  مف (فعؿى كلعؿ صوغض ( فعؿى
الم يي، فمجيّ الععؿ في صوغض (ما  فعمل(  كزف ( فعؿ( ج  كزف (فعؿ(  ٌيما 

 هك لتوكوض معي  التعجب كتعظوـ الصعض.
ٌوف كمما ةٌكل معي  التعجب ، يصب ما هك فاعؿ في المعي  ، فود ت 

سالعنا  ٌف اليةاة  ٌكدكا  ٌف ميصكب (ما  فعمل( هك فاعؿ في معياه ك ةكامل 
ك صمل ، كمف الكاإ   ياـ لـ وعر كه فاعّن ؛ يٌياـ ر كا  ٌف هذا ا عراب 
وكسر الواعدة اليةكوض التي  جمعكا عمواا ، كهي  ٌف العاعؿ ج وككف  ٌج 

كسرنا لمواعدة وككف فوما  ٌذ عف  مرفكعنا ، كالةوووض  ٌف ا عراب الذم ويعدٌ 
 عراب يظائره ، مف ذلؾ ما است اد  ل اليةاة مف يصب العاعؿ كرفع 

                                                 

 .ِِٕ/ْ(  رح الرإي عم  الكافوض ُ(
 .ْٔٔ( تذكرة اليةاة صِ(
 .ْْ( الةركؼ ص ّ(
 .ُُٓ/ُ، كالمعجـ الكسوط ْٗ( فعمت ك فعمت لمسجستايي صْ(
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المععكؿ في المكاإع التي لـ ورد فواا العاعؿ  ٌج مرفكعنا ، كلـ ورد فواا 
ك ٌما  عراب ميصكب (ما  (ُ(المععكؿ  ٌج ميصك نا. يةك: خرؽ الذكبي المسمارى 

ويعٌد  اًذا ، ذلؾ  ٌف يصب العاعؿ في صوغض (ما  فعمل(  فعمل( فاعّن ، فّ 
ةواسي ، فكؿ فاعؿ في هذه الصوغض ةد ذ ت يص ل ،  ؿ وعد رفعل  ذكذنا ، 
 م كما كرد رفع العاعؿ ةواسنا ، كرد يص ل ةواسنا ، كج وككف هياؾ الت اس 

ككف  وف الوواسوف ؛ يٌف الذايي وككف خاًصا  صوغض (ما  فعمل( التعج وض كو
ايكؿ فوما عدا هذه الصوغض فميصكب (ما  فعمل( هك فاعؿ في الةوووض ، كما 
صرح  ذلؾ اليةاة ، فإذا كاف  عرا ل فاعّن ويعٌد مخالعا لمواعدة اليةكوض مف 
جاض المعظ ، فإف  عرا ل مععكجن  ل ويعٌد مخالعنا لمواعدة اليةكوض مف جاض 

 ساس ا عراب ككذورنا ما  ٌكد اليةاة  المعي  ، كالمعي  ج المعظ هك الذم ويعدٌ 
 هذه الةوووض.

، مف  ّن كو دك  ٌف لاذه المسالض يظائر في المغض العر وض ، فالم تد  مذ
(  ك  ةدل  خكاتاا ،  مرفكعات ايسماّ ،  ٌج  ٌيل ويصب  ذا دخمت عمول ( فك
اف ككذلؾ الخ ر فاك مف مرفكعات ايسماّ،  ٌج  ٌيل ويصب  ذا كةع خ رنا لك

اك  ةدل  خكاتاا. كالعرب ات عكا هذا في لغتاـ ، فود جعمكا تغوور المعي  
وت عل تغوور في المعظ ، كمف  كإ  ايمذمض في هذا ال اب ما وسم   سمكب 
الوطع في العر وض ، فإذا  رادكا زوادة معي  الذـ  ك المدح  ك الترةـ في 

ة لممت كع ، يةك: المعطكؼ  ك الصعض  ك الخ ر ، ةطعكه  ل  ةركض مغاور 
، كمررتي  زود  ـي ، كمررتي  زود ال خوؿى  ك ال خوؿي ـى  ك الكرو مررتي  زود الكرو

. كوسمكف التا ع هيا صعض موطكعض . كهذا  سمكب (ِ(المسكوفى اك المسكوفي
 معركؼ في العر وض ، كلل  مذمض في الوراف الكروـ.

                                                 

 .ّٓٓ/ُ(  رح ا ف عووؿ ُ(
 .ِٓٓ/ُ(  رح ا ف عووؿ ِ(
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ا فول ما هك كمذؿ هذا فعمكا في  سمكب التعجب (ما  فعمل( فود يص ك 
فاعؿ في المعي  ؛ يٌياـ  رادكا الم الغض في مدةل  ك ذٌمل ، فمعظ الجّلض 
(ا( في ةكليا: ما  عظـى اى ؛ فاعؿ ، لكيل يصب لمعي  التعجب ، كمف 
اليةاة مف   ار  ل  هذا اليكع مف اليصب ، فود ذكر ا ف كوساف (ت 

، كجعؿ ا ف  وور (ت (ُ(هػ(  ٌف ميصكب (ما  فعمل( ميصكب  التعجبِٗٗ
 .(ِ( هػ( يصب هذا اجسـ في  اب (اليصب  التعجب(ُّٕ

كةد مر  ٌف اليةاة  جازكا في (ما( في (ما  فعمل(  ف تككف تعج وض ، 
كهك اختوار جماكر اليةاة ،  ك استعااموض وراد  اا التعجب كهك اختوار العٌراّ 

(ما( تعج وض في يةك: كالككفووف. كذمض فرؽ  ساسي  وف الكجاوف ، فعيد جعؿ 
ما   جعى زودنا! وككف المعي  :  ٌف زودنا   جعي الياس، كيةف يعجب مف عظـ 
 جاعتل ،  ٌما عيد جعماا في المذاؿ يعسل استعااموض تعج وض ، فّ وككف 
المراد هذا المعي   ؿ مف الجائز  ف وككف  ةٌؿ الياس  جاعض ،  ؿ وككف 

جعمل  جاعنا ، كةد عادياه مف ة ؿ  المراد  ف يعجب مف خعاّ الس ب الذم
ج اينا ، فالذم  ذار العجب في الكجل ايكؿ عظـ الصعض ، كالذم  ذاره في 
الكجل الذايي خعاّ الس ب المةدث لمصعض ، كالمراد مف ذلؾ  يكاره كعدـ 
ا ةرار  ل ، كلاذا فإٌف تعروؼ اليةاة لمتعجب  اٌيل وككف فوما خعي س  ل ، 

ا ةوؿ :  ذا ظار الس ب  طؿ العجب ، ج ويط ؽ عم  ةت  ةالكا : كمف هي
(ما  فعمل(  المعي  الذم ذهب الول سو كول كجماكر اليةاة  ؿ ويط ؽ عمواا 
 المعي  الذم استةسيل العراّ كييسبى  ل  الككفووف ، كةد ورد هذا الكجل في 

دى ً ٍذ  يىعىؾى  ىجك تىٍسجي (]ايعراؼ: غور هذه الصوغض كوكلل تعال : (ةىاؿى مىا مى  ىمىٍرتيؾى
( ]ص: ُِ مىٍوتي ً وىدىمك دى ًلمىا خى يىعىؾى  ىف تىٍسجي [ كةكلل تعال : (ةىاؿى وىا ً ٍ ًموسي مىا مى
ـٍ تسجد ٕٓ ـى لى [ فعي هاتوف ا وتوف استعااـ  فاد معي  ا يكار  ، كالمعي : ًل

                                                 

 .ُُْ( المكفوي في اليةك، مجمض المكرد، المجمد الرا ع العدد الذايي صُ(
 .َِكجكه اليصب ص –( المةم  ِ(
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( كج  يّ ميعؾ مف السجكد؟! ككذلؾ ةكلل تعال : (مىا غىركؾى ً رى لؾى  اٍلكىًروـً
[ كالمعي : ما الذم دعاؾ  ل  اجغترار  ل؟! فعي صمض (ما( في ٔ]اجيعطار: 

هذه ا وات إمور مستتر وعكد عم  (ما( كهك العاعؿ الذم  رود  يكاره كهذا 
مى   ـٍ عى ا  ىٍص ىرىهي ما ذهب  لول  صةاب هذا الكجل فوككف ةكلل تعال : (فىمى

عاهـ  ل  الص ر عم  مكج ات اليار؟!  م: اليكاًر( معياه عيدهـ : ما الذم د
ا  ىٍكعىرىهي( معياه :  م  يّ  ج  يّ دعاهـ  ل  ذلؾ ، ككذلؾ ةكلل تعال : (مى
ةمؿ ا يساف عم  الكعر، مع ما ورل مف ا وات الداٌلض عم  التكةود؟!  م: 
ج  يّ هياؾ ودعكه  ل  الكعر فكٌؿ ما ةكلل ودؿ عم  كجكد ا 

 .(ُ(ككةدايوتل
معي  اجستعااـ  يكار لمعاعؿ ، مف غور  ف وككف هياؾ تعظوـ  فعي

لمصعض، كلوس في التعجب  يكار لمعاعؿ ،  ؿ فول  ذ ات لل كتعظوـ لصعتل 
فا ، س ةايل، في هاتوف ا وتوف ما  راد اف يعجب مف خعاّ الس ب الذم 
صٌ ر  هؿ اليار ، ككٌعر ا يساف  ؿ  راد ، س ةايل،  ف يعجب مف عظـ 

  ر  هؿ اليار عم  اليار ، كمف عظـ كعر ا يساف  ر ل.ص
( فعؿ ، كلاـ في ذلؾ  دلتاـ ، عم   كةد ذهب ال صروكف  ل   ٌف ( فعؿى
ا ، كمياا  ٌف (ما  ةوف ذهب الككفوكف  ل   ٌيل اسـ كلاـ في ذلؾ  دلتاـ  وإن

مىلي( ك(ما  ٍ وىعىلي(  ج عم    فعمل( وصاغ مف (ةاـ( ك( اع( عم  كزف (ما  ٍةكى
كزف (ما  ةامل( ك(ما   اعل(   م: وصاغ مياما عم  كزف اسـ التعإوؿ ج 

 .(ِ(عم  كزف الععؿ المتعدم  الامزة

                                                 

 ُْٕ/ْكتعسور الور ف العظوـ  ُٕٓ/ْكالك اؼ  َِٖ-َُٖ/ِ( م كؿ  عراب الور ف ُ(
 .ِٖٖ/ِكا تواف في عمـك الور ف 

 ُُٓ(  سرار العر وض ي ي ال ركات  ف ايي ارم صِ(
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كذهب الدكتكر مصطع  جكاد  ل   ٌف همزة ( فعؿ( ميوطعض مف اسـ 
 .(ُ( التعإوؿ ( فعؿ(

كو دك  ٌف ما استدؿ  ل الككفوكف صةو  مف جاض  ٌف ( فعؿ( ًصو،ى مف 
ؿ كلوس صةوةا عدهـ ( فعؿ( اسمنا ؛  ذ هك فعؿ  يرود  ف وصاغ اسـ التعإو

كما وصاغ اسـ التعإوؿ ؛ لوؤدم  ذلؾ معي  التعجب الذم فول معي  
التعإوؿ كالتعظوـ ، كةد  ٌكد   ك ال ركات  ف ايي ارم كجكد م ا اض في هذا 
المعي   وف  سمكب التعجب (ما افعمل( ك سمكب التعإوؿ ، فواؿ: (( ج ترل 
 ٌيؾ ج توكؿ: ما  ةسف زودنا!  ٌج لمف  م، غاوض الةسف، كما ج توكؿ: زود 

 م:  ٌف الصعض في (ما  (ِ(  ةسف الوـك  ٌج لمف كاف  فإماـ في الةسف((
كهذا هك  (ّ(  فعمل(  خذٍت تعظـ ((ةت  كصمت  ل  ةدٍّ فظوع ويتعجب ميل((

آ المعي  المراد مف هذه الصوغض في ةكلل تعال : ( مى  اليكارً فىمى ـٍ عى ( فاك  ىٍص ىرىهي
تعجب  معي : وا لاـ مف صا روف  دودم الص ر،  م: عظـ ص رهـ كلوس 
ا  ىٍكعىرىهي(  استعاامنا  معي :  م  يّ جعماـ وص ركف؟ ككذلؾ ةكلل، تعال  (مى
هك  معي : وا لل مف كافر ،  دود الكعر ،  م عظـ كعره ، كلوس  معي ، 

  م  يّ جعمل كافرنا؟!
 الفصؿ الثالث : )ما( النكرة المضٌمنة معنى الحرؼ 

الظاهر  ٌف (ما( اجستعااموض ي ات مف تإمف (ما( المكصكلض معي        
اجستعااـ ، ككذلؾ (ما( ال رطوض ي ات مف تإمف (ما( المكصكلض معي  
ال رط ، كالذم ودٌؿ عم  ذلؾ  ٌف  ةساـ (ما( المكصكلض ك ةكاماا تياظر 

لمكصكلض ك ةكاماا ، فاياؾ (ما( المكصكلض ك(مف( المكصكلض  ةساـ (مىف( ا
ك(ما( ال رطوض ك(مف( ال رطوض ، ك(ما( اليكرة المكصكفض ك(مف( اليكرة 
المكصكفض ، ك(ما( اجستعااموض ك(مف( اجستعااموض ، كفي كٌؿ ةسـ مف هذه 

                                                 

 .ُٔ( فعمت كافعمت الةا وض كّـ المةوؽ صُ(
 .ُُٕ(  سرار العر وض ج ف اجي ارم صِ(
 .ِٔٔ/ْمعايي اليةك ( ّ(
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ايةساـ استعممت (ما( لغور العاةؿ ك(مف( لمعاةؿ ، كتعردٍت (ما( عف (مف( 
  عض  ةساماا مذؿ (ما( المصدروض ، كالس ب في ذلؾ كاإ  كهك  ٌف (ما( 
صمةت لمعي  المصدر؛ يٌف المصدر وعامؿ معاممض غور العاةؿ ، فمـ 
تصم  لل (مف( كةد صمةت لل (الذم( يٌياا تستعمؿ لمجيسوف ؛ لذلؾ كذر 

رميي اةتماؿ (ما( لاذه المعايي كهذا هك ةاؿ  ختاا (مىف( فعي يةك : ٌمف وك
 .(ُ( كرمل تةتمؿ (مف( : ال رطوض كالمكصكلوض كالمكصكفوض كاجستعااموض

 المبحث األكؿ : )ما( اءستفىامية :
صمةت كؿا مف (ما( ك(مىف( لمعي   اءستفىامية المفردة :-ا

اجستعااـ ،   ااماا كعمكماا ، كلـ تصم  لل (الذم( يٌيل وراد  اا معي  
م يوض لتإمياا  (ِ(( اجستعااموض  اٌياا اسـ م اـالمعرفض ؛ لذلؾ عيرلفت (ما

معي  الةرؼ ، كهك همزة اجستعااـ ، كةد جيّ  اا لإرب مف اجختصار ، 
؟ كوعمؿ فواا ما  عدها مف ايفعاؿ ، كتوع في (ّ(كهي  معي :  ٌم  يّ

 ود  ٌف لاا الصدارة في الكّـ كتعرب ةسب  (ْ(المكاةع التي توع فواا ايسماّ
 .(ٓ(كا ااتودور ج

كاجستعااـ في العر وض ك سالو اا يكعاف :  ةدهما ةوووي كهك ايصؿ ، 
كهذا اجستعااـ وةتاج  ل  ( ٔ(كهك ((ما وككف سؤاجن عما ج يعممل ليعممل((

جكاب ، كج وصٌ  صدركه مف ا س ةايل ، لعممل  كؿ  يّ ، كما كرد ميل 

                                                 

 .ِّٖ/ُ( مغيي الم وب ُ(
( ك ذ الوكؿ الذم يس ل   ك ةواف  ل  المازيي  اٌيل  جاز  ف تككف (ما( في اجستعااـ ِ(

 .ّٖتذكرة اليةاة ص -يكرة  ك معرفض 
 ٓ/ْك رح المعصؿ ج ف وعوش  ِٕٕ( المعردات في غروب الور ف لمراغب ص ّ(

 .ِٕٖ/ِكا تواف في عمـك الور ف  ُْٗ-ُْٖ/ّكايمالي اليةكوض ج ف الةاجب 
 .َُْ-َُِ/ّالوسـ ايكؿ   -عإومض   -( دراسات يسمكب الور ف ْ(
 .َِْ/ْ( ال رهاف في عمـك الور ف ٓ(
 .ُُّ( ال رهاف في كجكه ال واف ج ف كهب الكاتب صٔ(
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كجؿ ، عم  لساف  ي وائل ك ةكاماـ في الور ف الكروـ كاف  خ ارنا مف ا ، عز 
( ]ال ورة:  ا لىٍكيياىا( ]ال ورة: َٕ-ٖٔ، كوكلل تعال  (مىاًهيى [ كةكلل تعال : (مى

[ كهك سؤاؿ  يي  سرائوؿ لمكس ، عمول السّـ، عف  اف ال ورة. كةكلل ٗٔ
ا تىٍع يديكفى ًمف  ىٍعًدم(]ال ورة:   [.ُّّتعال : (مى

كوسم  استعاامنا مجازًوا ،  (ُ( عممل((كا خر: ((ما وككف سؤاج عما ي
كهك معي  ذاف خرج مف المعي  ايصمي الةوووي ، لغرض مف ايغراض ، 
فّ وراد  ل اجستخ ار عف  يّ ،  ؿ ورد لمعاف  خرل ووصد  لواا المتكمـ ، 

ـى  ىيتى ًمف ًذٍكرىاهىا( ]اليازعات:  [  م: ج ّْكمعي  الياي في ةكلل تعال : (ًفو
مىؾى  (ِ(م   ةد التاكوّتتذكرها ع ا  ىٍعجى مى كمعي  ا يكار في ةكلل تعال : (كى

كمف  (ّ([ فاذا استعااـ عم  كجل ا يكار لتودملّٖعىف ةىٍكًمؾى وىا ميكسى (]طل: 
ـى تىويكليكفى مىا ج  معايول التك وه كوكلل تعال : (وىا  ىوحاىا الكًذوفى  ىمىييكا ًل

(]الصؼ:  هػ(  ٌف اجستعااـ  استعماؿ َّٕايزهرم (ت  [ كةد ذكرِتىٍععىميكفى
كذكر  (ْ((ما( مف ا عم  كجاوف ، كهك لممؤمف تورور كلمكافر توروع كتك وه

كذكر   ك ةواف  ٌف اجستعااـ في هذه ا وض وككف  معي  ا يكار كالتك وه  ف 
ف كاف لممؤميوف فاك لمتمطؼ في العتب كذكر  (ٓ(كاف الخطاب لمميافووف. ، كاع

 .(ٔ( ٌف في ا وض معي  الياي كذكر الزرك ي

                                                 

 ( المصدر يعسل كالصعةض يعساا.ُ(
 .َٓ/ّ(  رح الرإي ِ(
 .ِّٓ/ِف في عمـك الور ف كا توا َٖ/ّ( الك اؼ ّ(
 .ِٕٔ/ُٓ( تاذوب المغض ْ(
 .ٔٗ/ّكويظر دراسات يسمكب الور ف، الوسـ ايكؿ  ُِٔ/ٖ( ال ةر المةوط ٓ(
 .ُّْ/ِ( ال رهاف في عمـك الور ف ٔ(
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ا لىيىا جى ييٍؤًمفي ً الٌمًل(  مى ا اجست عاد كوكلل تعال : (كى كمف معايول  وإن
[ فاك استعااـ  رود  ل است عاد عدـ  وماياـ مع ةواـ ما وكجب ْٖ]المائدة : 

 .(ُ(ا وماف كهك الطمع في  يعاـ ا عمواـ  صة ض الصالةوف
كالتعظوـ  (ِ( [َِا ًليى ج  ىرىل اٍلايٍدهيدى(]اليمؿ: كالتعجب كوكلل تعال : (مى 

اةكضي(]الةاةض:  ا اٍلةى ا  ىٍدرىاؾى مى مى اةكضي * كى اةكضي * مىا اٍلةى [. ّ-ُكوكلل تعال : (اٍلةى
كالمراد تعخوـ  اف وكـ الووامض، كما توكؿ: زود ما هك؟  ك زود ما زود؟ عم  

ض ما هي؟ فكإع الظاهر مكإع . كلـ ووؿ: الةاة(ّ(تاكوؿ التعظوـ   ايل
. كفي هذا اجستعااـ تجاوؿ لماهوض (الةاةض( كهي (ْ(المإمر ؛ يٌيل  هكؿ لاا

كهي وكـ الووامض لدل السامع المخاطب كالمراد مف هذه ا وض كا وات التي 
كورد اجستعااـ المجازم   (ٓ(عم  يةكها في الور ف الكروـ ، التعظوـ كالتعجب

 سواؽ.لمعاف  خرل تعاـ مف ال
كمف ا وات التي اختمعت  ةكاؿ اليةاة كالمعسروف في  عرا اا كتعسورها، 
اٍّتايـٍ  وىضه لكويٍؤًمييفك ً اىا ةيٍؿ ً يكمىا  ـٍ لىًئف جى اًيًا ٍادى  ىٍومى ةكلل تعال : (كى ىٍةسىميكٍا ً الٌمًل جى

اٍّت جى وي  ـٍ  ىيكاىا ً ذىا جى ا ويٍ ًعريكي مى (]اييعاـ: ا وىاتي ًعيدى الٌمًل كى [ فود ٍَُٗؤًمييكفى
فعيد ةراّتاا  الكسر تككف ( ٌياا مستايعض ،  (ٔ(ةرئت :  ٌياا ك ٌياا  الكسر كالعت 

، كةد تـ الكّـ عيد (و عركـ( كعيد ةراّتاا  العت  تككف ( ٌياا( هي المععكؿ 

                                                 

 .َٕٔ/ُ( الك اؼ ُ(
 .ُٕ/ّ( ةا وض الص اف ِ(
عرا ل لمزجاج ّ(  .ُُٕكالصاة ي في فول المغض ص ُِّ/ٓ( معايي الور ف كاع
 ّّٖ/ِكال رهاف في عمـك الور ف  َٓ/ّك رح الرإي عم  الكافوض  ٖٗٓ/ْ( الك اؼ ْ(

 .ّْٕ، ِْٔ-ُْْ/ِكمعترؾ ايةراف في  عجاز الور ف  ّّٖ/ِ
 .ّٕٓ/ِ( م كؿ  عراب الور ف ٓ(
( ةر   كسر ( ٌياا( ا ف كذور ك  ك عمرك كةر   العت  يافع كعاصـ في ركاوض ةعص كةمزة ٔ(

 .ِٓٔفي الوراّات ج ف مجاهد ص كةمزة كالكسائي: كتاب الس عض
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الذايي في مةؿ يصب، كالمعي  : كما وعممكـ عدـ  وماياـ  ذا جاّتاـ ا وض. 
تاخور ا وض عذرنا لاـ في ترؾ ا وماف ، كهذا ج وص ٌ فوككف 

كمياـ مف  (ُ(
جعؿ (ج( زائدة لوص  المعي ، كرٌده الزجاج  اٌياا يافوض في ةراّة الكسر، 

. كةد خطكا اليةاس هذا الوكؿ  عد  ف يس ل  ل  (ِ(فوجب ذلؾ في ةراّة العت 
كهك كجل  (ْ((لعماا(، كيسب  ل  الخموؿ  ٌيل جعؿ ( ٌياا(  معي  (ّ(الكسائي

. فكاٌيل ةاؿ: كما و عركـ لعماا  ذا جاّتاـ ج وؤميكف ، (ٓ(جود كما ةاؿ العٌراّ
لذلؾ جعمل الط رم  (ٔ(فّ تيعع معاـ عيدئذ ا وات، كهك كجل مّئـ لمسواؽ

 رج  التاكوّت ، كوعٌإده ةراّة   ي  ف كعب : ((لعماا  ذا جاّت ج 
لاـ: اذهب  ل  السكؽ  ٌيؾ ت ترم ليا  وئنا، وؤميكف(( كةد سمع عف العرب ةك 

 .(ٕ(وعيي: لعمؾ ت ترم ، كذكر عمول  كاهد مف   عارهـ
ك اذا التاكوؿ تككف الوراّتاف  معي  كاةد ، كفي (و عركـ( فاعؿ 
مستتر وعكد عم  (ما( ك(كـ( المععكؿ ايكؿ كالمععكؿ الذايي مةذكؼ ، 

                                                 

كمجمع ال واف في تعسور الور ف  ْْٓ/ُ( الك ؼ عف كجكه الوراّات لمكي الووسي ُ(
ك صائر ذكم  ُٖ/ّكال رهاف في عمـك الور ف  ُِٓ/ُكمغيي الم وب  ّْٖ/ْ

 .ّْٔ/ْالتمووز 
عرا ل لمزجاج ِ(  .ُِٓ/ُكمغيي الم وب  ِّٖ -ِِٖ/ِ( معايي الور ف كاع
كالك ؼ عف كجكه الوراّات لمكي  ِْٖ-ِّٖ/ُكال غدادوات  ْٕٓ/ُالور ف  (  عرابّ(

 .ُٖ/ّكال رهاف في عمـك الور ف  ّّٓ/ُكال واف في غروب  عراب الور ف  ْْٓ/ُ
 .ٕٔٔ/ِكاليكت في تعسور كتاب سو كول  ُِّ/ّ( الكتاب ْ(
 .َّٓ-ّْٗ/ُ( معايي الور ف ٓ(
 .ُّٗ-ُّٖكاجئتّؼ لميٌةاس ص ( كجاز  وإا  ف ووؼ عم  (و عركـ( الوطع ٔ(
كتعسور الور ف العظوـ ج ف كذور  ٖٓ-ٕٓ/ِكالك اؼ  ّْ-ّٗ/ُِ( جامع ال واف ٕ(

ر التي   ريا  لواا في  عراب هذه  ُٓٔ-ُْٔ/ِ كويظر كذلؾ المصادر اييخى
 ا وض .



372 

 

ماياـ؟ وعيي:  ٌياـ ج وؤميكف  ذا تودوره : ( وماياـ( كالمعي : ما وعممكـ  و
 جاّتاـ ا وض.

كوكذر اةتماؿ (ما( اجستعااموض لمعي  اليعي ، فمف ذلؾ ةكلل تعال : 
وىاًة الدحٍيوىا(]ال ورة:  ـٍ ً جك ًخٍزمه ًفي اٍلةى ّي مىف وىٍععىؿي ذىًلؾى ًميكي زىا ، (ُ( [ٖٓ(فىمىا جى

اعىتييى  كةكلل  (ِ( [ٓٔا ريدكٍت ً لىٍويىا(]وكسؼ: كةكلل تعال : (ما يىٍ ًغي هىػًذًه ً إى
ـٍ رى لي(]العرةاف: ا وىٍع ىاي ً كي ٍيايـ  (ّ( [ٕٕتعال : (ةيٍؿ مى ا  ىٍغيى  عى كةكلل تعال : (مى

( ]ال عراّ:  تكعيكفى ( ]الومر:  (ْ( [َِٕمكا كىاييكا ويمى ا تيٍغًف اليحذيري كةكلل تعال : (فىمى
ا  ىٍغيى  (ٓ( [ٓ اًلوٍل(]الةاةض:  كةكلل تعال : (مى كةكلل تعال : (كىمىا  (ٔ( [ِٖعىيلي مى

اليلي ً ذىا تىرىدكل(]الموؿ:  ٍيلي مى ا ويٍغًيي عى مى اليلي ُُ(كى ٍيلي مى ا  ىٍغيى  عى [ كةكلل تعال : (مى
( ]الماب:  مىا كىسىبى  .(ٕ( [ِكى

كاةتماؿ (ما( لميعي كاجستعااـ ، مرٌده  ٌياا استعااموض ، في هذه ا وات 
كهك ايصؿ ، ذـ خرجت  ل  معي  اليعي مجازنا، فجكاز  عرا اا في الةوووض 

استعااموض كاف مراعاة لةوووتاا ك صماا ، كجكاز  عرا اا يافوض ، كاف مراعاة 
لممعي  المجازم الذم خرجت  لول ، ك  ار الدكتكر  ةمد  دكم  ل   ٌف 

                                                 

كالك ؼ عف يكت المعايي  ُٗٗ/ّ(  عراب الور ف الميسكب خطان  ل  الزٌجاج ُ(
 .ٕٖ/ُكالت واف في  عراب الور ف  ْٓ/ُكا عراب 

عرا ل لمزجاج  ْٗ/ِ( معايي الور ف لمعٌراّ ِ( عراب الور ف ُُٖ/ّكمعايي الور ف كاع . كاع
كالت واف في  عراب الور ف  ّٖٗ/ُكم كؿ  عراب الور ف  ُْٕ/ِلميٌةاس 

ِ/ّٕٕ. 
 .ّٕٔ/ِ( معترؾ ايةراف في  عجاز الور ف ّ(
 .ُِٕ/ِر ف ( ال واف في غروب  عراب الوْ(
 .ُّٓ/ُكمغيي الم وب  َُٓ/ّ( معايي الور ف لمعٌراّ ٓ(
 .ِِِ(  عراب ذّذوف سكرة ج ف خالكول صٔ(
 .ُّٓ/ُ( مغي  الم وب ٕ(
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يٌف  التع ور عف معي  اليعي  اسمكب اجستعااـ   م، ((مف اليعي ا تداّ((
 .(ُ(اجستعااـ وةمؿ السامع المخاطب عم  ا ةرار  اليعي  عد ركوض كتعكور

ٌج لما كرد  سمكب اليعي في الوراف  كج وككف هذا   م، في كؿ مكإع كاع
 الكروـ.

كتةذؼ  لؼ (ما( اجستعااموض في ةالض الجٌر ، كهذا الةذؼ وككف في 
ّن  ذ ات ايلؼ في كّـ (ِ(المعظ كالخط كةوؿ في عٌمض  (ّ(العرب ككرد ةمو

ةذؼ ايلؼ  ةكاؿ مختمعض ،   ارها  ٌياا ةذفت لمتعروؽ  وف اجستعااـ 
 .(ْ(كالخ ر

ذفت مف  ذ اتاا  يخذ  اا في خط المصةؼ ، فةي كةاعدة ةذؼ ايلؼ كاع
ـى  ىيتى ًمف  (ما( اجستعااموض في ةالض الجٌر، كالذم في ةكلل تعال : (ًفو

عم  ةوف  يذ تت  ذا كردت (ما( خ روض ، كالذم في [ ًّْذٍكرىاهىا( ]اليازعات: 
ٍذتيـٍ عىذىابه عىًظوـه * فىكيميكٍا  ا  ىخى ـٍ ًفومى ةكلل تعال : (لكٍكجى ًكتىابه ملفى الٌمًل سى ىؽى لىمىسككي

ّىجن طىول نا كىاتكويكٍا الٌملى ً فك الٌملى غىعيكره ركًةوـه( ]اييعاؿ:  ًيٍمتيـٍ ةى  .(ٓ( [ٗٔ-ًٖٔممكا غى
)ٓ). 

كذكر العٌراّ  ٌيل كذر في الكّـ مجيّ ما اجستعااموض مع جـ الجٌر 
كوكلل تعال : (وىا  ىوحاىا ( ٔ(المتصمض  الإمور، ةت  تكهمكا  ٌياما ةرؼ كاةد

                                                 

 .ُّٔ( مف  ّغض الور ف صُ(
ككتاب الكاإ  في العر وض  ُْٗك دب الكاتب ج ف ةتو ض ص ُٓٔ-ُْٔ/ْ( الكتاب ِ(

كال واف في غروب  عراب الور ف  ِّّ/ِكايمالي ال جروض  ُّٔلمز ودم ص
 .ِْٖك رح عمدة الةافظ ص ِٔٔ/ُ

 .ٗٗ/ٔكخزايض ايدب لم غدادم  َٕٗ(  رح  كاهد المغيي لمسوكطي صّ(
عراب الور ف لميٌةاس  ِِٗ/ِ( معايي الور ف لمعٌراّ ْ( كالت واف في  ُٗٗ-ُٖٗ/ُكاع

 .ِٗٗ/ُكمغيي الم وب  ّٗ/ُ عراب الور ف 
 .ََّ-ِٖٗ/ُ( مغيي الم وب ٓ(
 .ِٖٕ/ُ( معايي الور ف ٔ(
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كٍا ًفي سىً وًؿ الٌمًل اذكاةىٍمتيـٍ ً لى   ـي ايًعري ـٍ ً ذىا ًةوؿى لىكي الكًذوفى  مىييكٍا مىا لىكي
 [ّٖك ض:ايىٍرًض(]الت

كما كرد مف (ماؿ( معصكؿ ةرؼ الجر فواا مف المجركر كاف في 
اًؿ هىػؤيجّ اٍلوىٍكـً جى   ر عض مكاإع مف الور ف الكروـ ، كهي ةكلل تعال : (فىمى

ًدوذنا( ]اليساّ:  اًؿ هىذىا ٖٕوىكىاديكفى وىٍعوىايكفى ةى ٍومىتىيىا مى وىويكليكفى وىا كى [ كةكلل تعال : (كى
اهىا( ]الكاؼ:  اٍلًكتىاًب ج ًغورىةن كىج كىً ورىةن ً ج  ىٍةصى [ كةكلل تعال : ْٗويغىاًدري صى

وىٍمً ي ًفي ايٍسكىاًؽ( ]فرةاف:  ـى كى اًؿ هىذىا الركسيكًؿ وىٍاكيؿي الطكعىا [ كةكلل تعال : ٕ(مى
( ]المعارج:  كا ًة ىمىؾى ميٍاًطًعوفى اًؿ الكًذوفى كىعىري  .(ُ( [ّٔ(فىمى

، ككذلؾ ما ووع كوعرب الميصكب ( ( في سكرة المعارج ةاجن مياًطًعوفى
( في سكرة اليساّ ، كةكلل تعال :  مكةعل مف الجمؿ ، كوكلل تعال  (وىكىاديكفى

ـى( في سكرة العرةاف ( في سكرة الكاؼ كةكلل تعال : (وىٍاكيؿي الطكعىا (ج ويغىاًدري
)ِ) .

جركرها في مةؿ رفع كتعرب (ما( اجستعااموض في هذه ا وات م تد  كالّـ كم
(ما( اجستعااموض في هذا ايسمكب عاممض عمؿ  (ّ(خ رها ، كجعؿ ا ف  وور

كاف كاخكاتاا ، كيصب اجسـ  عدها. عم   ٌيل خ ر لاا ، كفول مف التكمؼ ما 
 ج وخع .

كويساؿ  ػ(ما( اجستعااموض عٌما ج وعوؿ ك جياسل ك جياس العوّّ 
ما عيدؾ؟ جاز  ف وككف الجكاب: كتاب  ك  . فإذا ةوؿ:(ْ(ك يكاعاـ كصعاتاـ

ا عف صعات العوّّ،  رجؿ،  ذا ةصد  ل جيس مف الرجاؿ ، كوساؿ  اا  وإن

                                                 

 .ِٔٓ/ُ( ا ةياع مف كتب الوراّات ج ف ال اذش ُ(
 .ٕٗٓ، ُٕٔ/ِ، ِّٓ/ ُ( م كؿ  عراب الور فِ(
 .َّ( المةم ، كجكه اليصب، صّ(
 .ِٕٖ/ِكا تواف في عمـك الور ف  ِٕٕ( المعردات في غروب الور ف صْ(
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. كتستعمؿ لمعاةؿ (ُ(يةك: ما زود؟ فوككف الجكاب: جكاد  ك  خوؿ  ك يةك ذلؾ
ا عيدما وراد  اا اجستعسار عف ةوووض ، يةك: ا يساف ما هك؟ فوواؿ   وإن

:  ٌيل ةوك  ّن  .(ِ(اف ياطؽمذ
كايصؿ في (ما(  ٌياا تستعمؿ لغور العاةؿ ، كلكف كردت لمعاةؿ في 

(]العرةاف:  ًف ةالكا كما الرةمفي ديكا ًلمركٍةمى ذىا ًةوؿى لىايـي اٍسجي [ َٔةكلل تعال : (كىاًع
ةاؿ الزجاج: ((كلـ وككيكا وعرفكف الرةمف مف  سماّ ا ، فووؿ لاـ  ٌيل مف 

الزمخ رم  ٌف (ما( استعممت لمعاةؿ ؛ يٌيل كاف سؤاجن كذكر  (ّ( سماّ ا((
(]ال عراّ: (ْ(عف مجاكؿ مىا رىبح اٍلعىالىًموفى . كيظوره ةكلل تعال : (ةىاؿى ًفٍرعىٍكفي كى

[ فود عادت (ما( عم  العاةؿ ؛ يٌف فرعكف  راد  ف وككف سؤالل  معي  : ِّ
 راد ذاتل س ةايل ،   م  يّ رب العالموف؟  ك،  ٌم  جياس ايعّـ هك؟ كلك

 ؟.(ٓ(لواؿ: كمف رب العالموف
كةد جعؿ العٌراّ (ما(  ميزلض (مىف(
ا ويكىذل يؾى  ىٍعدي  (ٔ(  في ةكلل تعال : (فىمى

. كرٌد عمول اليةاس (ٕ([ كصٌرح ايخعش  عكدها عم  ا يسافًٕ الدلوًف(]التوف:
 عد ظاكر  (ٖ( كةاؿ: ((كالمعي  ها هيا  م  يّ وةممؾ عم  التكذوب((

                                                 

كمعتاح  ِْٔكال غدادوات ص ُِٕ/ْ، ّٔ/ّ، ِٓ/ِ، ْٖ، ِْ-ُْ/ُ( الموتإب ُ(
 .ُِٓكةكاعد المطارةض ج ف  واز اليةكم  ّّٓالعمـك لمسكاكي ص

 .ُٔٔ( الةركؼ لمعارا ي صِ(
عرا ل لمزجاج ّ(  .ّٕ/ْ( معايي الور ف كاع
 .َّْ-َِْ/ْكال رهاف في عمـك الور ف  ِٖٗ/ّ( الك اؼ ْ(
زجاجي، ج ف السود ، الةمؿ في  صّح الخمؿ مف كتاب الجمؿ لمَّٕ/ّ( الك اؼ ٓ(

 .ّْٓ-ّّٓ، كمعتاح العمـك لمسكاكي صّّْال طموكسي ص
 .ِٕٕ/ّ( معايي الور ف ٔ(
 .ِّْ/ِكايمالي ال جروض  َْٓ/ِ( معايي الور ف ٕ(
 .ّٕٔ/ّ(  عراب الور ف ٖ(
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، فود عادت (ما( (ُ(ال راهوف كايدلض؟ ك اذا المعي  جعماا اليةاة كالمعسركف
هيا عم  ال يّ ج عم  ا يساف ، كج تستعمؿ (ما( اجستعااموض لمعاةؿ  ٌج  
 ذا  رود  اا معي  ال يّ  ك الجيس  ك اليكع كيةك ذلؾ مف المعايي التي 

 ؾ  اف (ما( المكصكلض.تعامؿ معاممض غور العاةؿ  اياا في ذل
 جاز اليةاة في  عراب (ماذا(  اءستفىامية المركبة )ماذا( :-ب

 ايكجل ا توض:
 ايكؿ:  ف تككف (ماذا( اسـ استعااـ  ميزلض كممض كاةدة.

كالذايي:  ف تككف (ما( اسـ استعااـ م تد  ك(ذا( خ ر اسـ مكصكؿ 
  ميزلض الذم.

 ك(ذا( اسـ   ارة.كالذالث:  ف تككف (ما( اسـ استعااـ 
 كالرا ع:  ف تككف (ماذا( جموعاا  معي  (الذم(

 .(ِ(كالخامس:  ف تككف (ماذا( جموعاا  ميزلض ( يّ(
كرج  يةاة اف تككف (ماذا( كممض كاةدة ، كاستدلكا عم  ذلؾ  إذ ات 

. كمياـ (ْ(كمف الدارسوف المةدذوف مف ذهب هذا المذهب (ّ( لعاا عيد جرها

                                                 

، كمعترؾ ايةراف ّٕٕ-ّٕٔ/َُكالت واف في تعسور الور ف  ْٕٕ/ْ( الك اؼ ُ(
 .ُِْٗ/ِاب الور ف كالت واف في  عر  ُّْ، ُِٖ/ِ

كارت اؼ  ُْْ/ُكال غدادوات  ِٔٓ، ِْٔ/ِكمجالس ذعمب  ُْٖ-ُْٔ/ِ( الكتاب ِ(
ك رح ا ف عووؿ  َِّ-َُّ/ُكمغيي الم وب  ِٗٓ-ِٖٓ/ُكارت اؼ الإرب 

ُ/ُِٓ. 
كال سوط في  رح الكافوض لركف الدوف ايستر اذم  ُٓ/ْ(  رح الرإي عم  الكافوض ّ(

 .ٕٕٔص
 –كمعجـ ايدكات اليةكوض  ُِٕكتكجول المخركمي صيود  –( في اليةك العر ي ْ(

 .ُّْلمتكيجي ص
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لوست  اسـ ، كج عّةض لاا  اجسموض ، فاي لوست  ٌج مف ذهب  ل   ٌياا 
 . (ُ(عيصر استعااـ

 ٌما  عرا اا في الور ف الكروـ ، فود  جاز اليةاة كالمعسركف  ف تككف 
 (ماذا(  ميزلض اسـ كاةد ،  ك  ف تككف (ما( اسـ استعااـ ك(ذا(  ميزلض (الذم(

كٍا ك جاز  خركف  ف تككف جموعاا  ميزلض (الذم( في ( ِ( ةكلل تعال : (ةيًؿ ايظيري
اذىا ًفي السكمىاكىاًت كىايىٍرًض(]وكيس:  ٍمؽي المكًل  (ّ([َُُمى كةكلل تعال : (هىذىا خى

مىؽى الكًذوفى ًمف ديكًيًل(]لوماف: اذىا خى كًيي مى ا تىٍدًرم يىٍعسه ُُفىاىري مى [ كةكلل تعال : (كى
تدرم يعس ال يّ الذم تكس ل  { كاٌيل ةاؿ: كماّْمكاذىا تىٍكًسبي غىدنا(}لوماف: 

 (.ْ(غدا

كذكر ا سكافي  ٌف (ماذا(   م، مف (ما( في اجستعااـ ، كذلؾ عيد 
(}الصافات:  اذىا تىٍع يديكفى { كةكلل تعال : (مىا ٖٓكةكفل عيد ةكلل تعال : (مى

( في سكرة ال عراّ ] [ فذكر  ٌيل استعمؿ (ماذا( في السكرة ايكل  ُٕتىٍع يديكفى
معي  ت كوتاـ كتك وخاـ ؛ لذلؾ لـ وذكر جكا اا في هذه السكرة،  يٌيل  راد

  (ٔ(. ك مذؿ هذا ةاؿ الكرمايي(ٓ( خّؼ (ما( في سكرة ال عراّ
كفرؽ الدكتكر فاإؿ السامرائي  وف (ما( ك(ماذا( ف ٌوف  ٌف (ماذا( ((تعود 
 التيصوص عم  اجستعااـ فوما وةتمؿ اجستعااـ كغوره ، كوكلل تعال  (هىذىا
مىؽى الكًذوفى ًمف ديكًيًل( فإٌف (ذا(  فادت التيصوص عم   اذىا خى كًيي مى ٍمؽي المكًل فىاىري خى

                                                 

 .ُِّص –خموؿ  ةمد  –( في التةموؿ المغكم ُ(
عرا ل لمزجاج ِ( عراب الور ف  ِْ/ّ، ّْٔ/ِ، ِٖٖ، َُٓ/ُ( معايي الور ف كاع كاع

 .ٖٔٔ/ِ، َْٕ/ُكالت واف في  عراب الور ف  ٕٔٓ، َُٔ/ِ، ّْٖ/ُلميٌةاس 
 .ٖٔٔ/ِالور ف  ( الت واف في  عرابّ(
 . َُِ/ّ، كويظر دراسات يسمكب الور ف، الوسـ ايكؿ ُٓٗ، ُٖٓ/ٕ( ال ةر المةوط ْ(
 .ّٕٔ/ْكويظر معايي اليةك لمسامرائي  ُّّ -َّّ( دٌرة التزوؿ صٓ(

 .ُٓٓ(  سرار التكرار صٔ(
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كةد مٌر  (ُ( اجستعااـ ، كلك ةذفت جةتمؿ المعي  اجستعااـ كالمكصكلوض((
 ٌف اليةاة  جازكا  ف تككف (ماذا( جموعاا  ميزلض (الذم( في كّـ العرب ، 

كروـ كفي ا وض التي است اد  اا الدكتكر العاإؿ ك جازكا هذا في الور ف ال
يعساا ، فّ تعود (ماذا( عيدهـ التيصوص عم  اجستعااـ ، كمع ذلؾ فالذم 
و دك  ف (ماذا( ج وص   ف تككف  ٌج استعااموض ؛ يف المكصكلض ج تةتاج 
 ل  زوادة م ياها ،  خّؼ معي  اجستعااـ الذم وةتمؿ الوكة كالإعؼ 

  المعايي المجازوض ، كما  ٌف (ذا( فواا معي  ا  ارة كالتي ول ، كخركجل  ل
كهك معي  وخدـ غرض اجستعااـ دكف المكصكلوض ، فالغرض ايكؿ مف 
استعماؿ (ماذا(  دجن مف (ما( هك توكوض معي  اجستعااـ ، كو دك  ٌياا تستعمؿ 
د لغرض  خر ، كهك رفع الم س في كؿ مكإع اةتمؿ هذوف المعيووف. فو

اذىا ًفي السكمىاكىاًت  كٍا مى ّن معي  اجستعااـ في ةكلل تعال : (ةيًؿ ايظيري  يرود مذ
[ كلك  يرود المكصكلوض لووؿ : ةؿ ايظركا ما في َُُكىايىٍرًض( ]وكيس: 

(]الة ر:  ٍلتىٍيظيٍر يىٍعسه مىا ةىدكمىٍت ًلغىدو [ فود ُٖالسمكات ، ككذلؾ ةكلل تعال : (كى
اراد المكصكلوض، كلك  راد اجستعااـ ، لووؿ : لتيظر يعس استعمؿ (ما( يٌيل 

.  ماذا ةدمت لغدو
كتستعمؿ (ماذا( مذؿ (ما( في اجستعااـ الةوووي ، كوكلل تعال   

ا ، فترد ُِٗ(كوسالكيؾ ماذا ويعوكف(]ال ورة:  [ كفي اجستعااـ المجازم  وإن
اذىا  ىرىا ( لمعاف  خرل كمعي  اجستازاّ، في ةكلل تعال  (مى ذىّن دى اي ً اىذىا مى

ـٍ تيًةوطيكا ً اىا  (ِ([ِٔ]ال ورة:  لى كمعي  الت كوت في ةكلل تعال : ( ىكىذكٍ تـي ً آوىاًتي كى
(]اليمؿ:  ا  ىمكاذىا كييتيـٍ تىٍعمىميكفى  (ّ([  م لـ تعممكا غور التكذوب  آوات اًْٖعٍممن

                                                 

 .ّٕٔ/ْ( معايي اليةك ُ(
 .ّٔ/ُ( مدارؾ التيزوؿ كةوائؽ التاكوؿ لميسعي تعسوره ِ(

 .ّٖٔ/ ّالك اؼ  (ّ(
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مىوي كمعي  اليعي في ةكلل تعال : ( اذىا خى كًيي مى [ َْ(]فاطر: كا ًمفى ايٍرضً  ىري
  (ُ( م : لـ وخموكا  وئنا

كذكر سو كول  ٌيل عيد جعؿ (ماذا(  ميزلض اسـ كاةد وككف الكجل في 
جكا اا اليصب ؛ يف (ماذا( ميصك ض كعيد جعؿ (ذا(  ميزلض (الذم( وككف 
ّن عم  ذلؾ فود  الكجل في جكا اا الرفع ؛ يٌف (ما( مرفكعض عم  اج تداّ  ك يا

ـٍ ج ذىا ًةوؿى لىايـ مكاذىا  ىيزىؿى رى حكي عمكا (ماذا(  ميزلض (ماالذم( في ةكلل تعال : (كىاًع
(]اليةؿ:  ًلوفى ( مرفكع ، ِْةىاليكٍا  ىسىاًطوري ايىكك [ يٌف جكا اا كهك ( ساطوري

اذىا  ىيزىؿى رى  ًةوؿى ًلمكًذوفى اتكوىٍكٍا مى ـٍ كجعمكها  ميزلض اسـ كاةد في ةكلل تعال : (كى  حكي
ٍورنا(}اليةؿ:  { يٌف جكا اا كهك (خورنا( ميصكبَّةىاليكٍا خى

)ِ)  . 
( }ال ورة:  اذىا وييًعويكفى ةيًؿ اٍلعىٍعكى وىٍساىليكيىؾى مى { ةر  ُِٗكفي ةكلل تعال : (كى

كت عنا لاذا اجختّؼ في  (ّ(  ك عمرك (الععك(  الرفع كةر  ال اةكف  اليصب
ماذا( فاجازكا  ف تككف  ميزلض اسـ كاةد مع يصب الوراّة كٌجل اليةاة  عراب (

( كالتودور: وسالكيؾ ما ويعوكف؟ ةؿ ويعوكف الععكى ، ك جازكا  ف  الجكاب (الععكى
تككف  ميزلض (ما الذم( مع رفع الجكاب ، كالتودور: وسالكيؾ ما الذم ويعوكيل؟ 

ةؿ الذم ويعوكيل الععكي 
)ْ). 
 ف تككف (ماذا(  ميزلض اسـ كاةد  ك  (ٔ(كالزجاج (ٓ(ك جاز ايخعش

ا  ـ ميصك نا.   ميزلض (ما الذم( سكاّ  كاف جكا اا مرفكعن

                                                 

 ِٓٔ/  ُ( ايمالي ال جروض ُ(

عراب الوراف لميةاس  ُْٖ-ُْٔ/ِ( الكتاب ِ(  .ِّٕكال غدادوات ص َُٔ، َِٖ/ِكاع
 .ُِٖ( كتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد صّ(
ك رح جمؿ  ُّٓ/ُكال واف في غروب  عراب الوراف ُّٗ/ُ( معايي الوراف لموراّ ْ(

 .ٕٕٔكال سوط في  رح الكافوض ص ْٕٗ-ْٖٕ/ِالزجاجي ج ف عصعكر 
 .ُِٕ، ْٓ-ّٓ/ُ( معايي الوراف ٓ(
 .ِّٗ/ُ( معايي الوراف كاعرا ل ٔ(
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كذكر الزمخ رم  ٌف الكجل ايكؿ كهك مذهب سو كول ،  فإؿ لوطا ؽ  
كايكل  جعؿ المعي  هك ايساس ج التودور في تكجول  (ُ(الجكاب السؤاؿ

ل معي  الذ ات كاجستمرار ، اليصب كالرفع ، فالجكاب ورفع عيدما وراد  
كويصب عيدما وراد  ل معي  التجدد كالةدكث، كةد كٌجل الكرمايي الرفع في 
(  اف السائموف  ًلوفى ـٍ ةىاليكٍا  ىسىاًطوري ايىكك اذىا  ىيزىؿى رى حكي ذىا ًةوؿى لىايـ مك ةكلل تعال : (كىاًع

دكا مف سؤالاـ لـ وككيكا سائموف عم  كجل الةوووض ورودكف الجكاب ،  ؿ  را
اجستازاّ كا يكار فأٌياـ  يكركا  يزاؿ الور ف ، عدلكا عف الجكاب، فوالكا : 
 ساطوري ايكلوف. فكاف رفع الجكاب مف كّـ الكافروف ، ككرد ميصك نا في 

ٍورنا( يٌيل جكاب لس ـٍ ةىاليكٍا خى اذىا  ىيزىؿى رى حكي ًةوؿى ًلمكًذوفى اتكوىٍكٍا مى ائموف ةكلل تعال : (كى
، كايكا ووركف  الكةي كا يزاؿ فكاف يصب الجكاب مطا ونا لمةاؿ يٌيل مف 

 . كّـ المتووف
 المبحث الثاني : )ما( الشرطية : 

تستعمؿ (ما( ال رطوض لغور ا دمووف ، يةك: ما  الشرطية المفردة :-ا
: ما واتيي  تل ، ترود  ذلؾ الياس ، لـ وصم  ، ذلؾ  تصيٍع  صيٍع ؛ فإف ةمتى
 ٌف هذه ايداة كإعت لمدجلض عم  ما ج وعوؿ ، ذـ إميت معي  ال رط 

 .(ِ(  ااماا ، كلاا الصدارة في الكّـ ، كوعمؿ فواا ما  عدها مف ايفعاؿ

، كج وعيويا هذا (ّ(كاختيًمؼى في عامؿ الجـز في  رطاا كجكا اا
اةتدـ الجدؿ  اجختّؼ ؛ يٌيل وتعمؽ  يظروض العامؿ كالمعمكؿ التي كذورنا ما

                                                 

 .ُُٕ/ُ( الك اؼ ُ(
، ٓ/ْك رح المعصؿ ج ف وعوش  ُّٓككتاب الكاإ  لمز ودم ص ِٓ/ِ( الموتإب  ِ(

 .َِْ/ْكال رهاف في عمـك الور ف  ّّْك رح  ذكر الذهب ص
 .ِٗ-ُٗ/ْك رح الرإي عم  الكافوض  َِٕص( ال غدادوات  ّ(
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ةكلاا في كتب اليةك. كيكتعي  الوكؿ هيا  اٌف  رط (ما( كجكا اا ووعاف 
 مجزكموف، سكاّ  كاف الجاـز لاما (ما(  ـ غورها.

كذىـٌ فرؽ  وف (ما( ال رطوض ، ك(ما( المكصكلض ، فايكل  تجـز فعموف، 
فاي عاممض جازمض ، كلوست كذلؾ الذايوض ؛ لذلؾ ج تمت س ال رطوض 

كصكلض ،  ذا ظارت عّمض الجـز في  رطاا كجكا اا،  ك في  ةدهما.  الم
ٍورو وىٍعمىٍملي الٌملي(]ال ورة:  ا تىٍععىميكٍا ًمٍف خى مى [ كمف ُٕٗفمف ايكل  ةكلل تعال : (كى

ا وىٍعتىً  المكلي ًلميكاًس ًمف ركٍةمىضو فىّ ميٍمًسؾى لىاىا( ]فاطر:  [ ِالذايوض ةكلل تعال : (مى
اجلت اس وةدث  وياما عيدما تككف عّمض ا عراب غور ظاهرة ، فعي  ٌج  ف 

ا ىؾى ًمف سىولئىضو فىًمف  ا  ىصى مى سىيىضو فىًمفى الٌمًل كى ا ىؾى ًمٍف ةى ةكلل تعال  (مكا  ىصى
(]اليساّ:  [ ةاؿ الزجاج ((هذا خطاب لمي ي صم  ا عمول كسمـ ٕٗيكٍعًسؾى

 عمول كسمـ ةد تككف لمياس جموعنا ؛ وراد  ل الخمؽ كمخاط ض الي ي صم  ا
يٌيل عمول الصّة كالسّـ لساياـ كالدلوؿ عم  ذلؾ (وىا  ىوحاىا اليكً يح ً ذىا طىمكٍوتيـي 

(]الطّؽ:  [ فيادل الي ي صم  ا عمول كسمـ كةده ُاليلسىاّ فىطىملويكهيفك ًلًعدكًتًافك
ّن لل كلسائر الياس فمع سىيىضو فىًمفى كصار الخطاب  ام ا ىؾى ًمٍف ةى ي  (مكا  ىصى

مىا  الٌمًل(  م: ما  صا ؾ مف غيومض  ك  تاكـ مف خصب فمف تعإؿ ا (كى
ا ىؾى ًمف سىولئىضو(  م: مف جدب  ك غم ض في ةرب فمف يعسؾ(( كهذا هك  (ُ(  ىصى

الكجل في دجلض (ما( هيا كفي كٌؿ مكإع تعود العمكـ سكاّ  عر ت مكصكلض 
 ل   ٌياا  (ْ(ك  ك ال ركات  ف ايي ارم (ّ(كمٌكي (ِ(. كذهب اليةاس ـ  رطوض

                                                 

عرا ل  ُ( . كتعرب (ما( عيد جعماا مكصكلض في مةؿ رفع َٖ-ٕٗ/ِ( معايي الور ف كاع
عم  اج تداّ ككذلؾ عيد جعماا  رطوض ؛ يٌف الععؿ ( صا ؾ( متعدٍّ استكف  

 مععكلل.
 .ّْٕ-ّْٔ/ُ(  عراب الور ف  ِ(
 .َِْ/ُ( م كؿ  عراب الور ف  ّ(
 .ُِٔ/ُواف في غروب  عراب الور ف ( ال  ْ(
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مكصكلض  ميزلض (الذم( يٌياا يزلت في  يّ  عويل ، كذهب العك رم  ل   ٌيل 
ج وةسف اف تككف مكصكلض ؛ يٌف ذلؾ ووتإي  ف وككف المصوب لل ماإونا 

ا، كالمعي  عم  العمكـ ، كالمراد كٌؿ ما  صا ؾ كوصو ؾ فاك مف  مخٌصصن
 .(ُ(ا

مىا ً كيـ ملف يلٍعمىضو فىًمفى الٌمًل(  ككذلؾ  جازكا الكجاوف في ةكلل تعال : (كى
[ فود  جاز العٌراّ  ف تككف (ما(  رطوض ، كفعؿ ال رط مإمر، ّٓ]اليةؿ: 

كالتودور: ما وكف  كـ مف يعمض فمف ا. ك جاز اف تككف مكصكلض، كةد ارت ط 
(  خ رها  العاّ ، كما ةاؿ ـٍ كفى ًمٍيلي فىًإيكلي ميًّةوكي تعال : (ةيٍؿ ً فك اٍلمىٍكتى الكًذم تىًعرح

كرٌج   خركف المكصكلوض  عد  ف   اركا  ل  جكاز  (ِ([ٖ]الجمعض: 
 .(ّ(الكجاوف

وىٍععيك عىف  ـٍ كى ا ىكيـ ملف محًصو ىضو فىً مىا كىسى ىٍت  ىٍوًدوكي ا  ىصى مى  ٌما ةكلل تعال : (كى
(]ال [ فود ةر  يافع كا ف عامر  غور فاّ ، ككذلؾ هي في َّ كرل: كىًذورو

كذكر الزٌجاج  ٌياا في  (ْ( مصاةؼ المدويض ك هؿ ال اـ ، كةر  ال اةكف (ف ما(
. كذهب اليةاس  ل  (ٓ(مصاةؼ  هؿ العراؽ  العاّ ، ك ٌيل في العر وض  جكد

 الصكاب   ٌف (ما( في هذه ا وض  رطوض  ، كذكر  ٌف هذا هك  كل  ايةكاؿ
ا  الماإي،  كاست عد اف تككف  ميزلض (الذم( ؛ يٌيل  ل ووع المعي  مخصكصن

ك  ك ال ركات  ف  (ُ(. ك مذؿ هذا ةاؿ مٌكي(ٔ(مع  ٌف المراد عمكـ الزمف

                                                 

 .ّٕٓ-ّْٕ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ُ(
 .َُٓ-َُْ/ُ( معايي الور ف  ِ(
، َِّ/ُكمغيي الم وب  ٖٕٗ/ِكالت واف في  عراب الور ف  ِّٔ/ِ( ايمالي ال جروض  ّ(

 ك (ما( في الكجاوف في مةؿ رفع عم  اج تداّ.
 .ُٖٓمجاهد ص( كتاب الس عض في الوراّات ج ف  ْ(
عرا ل  ٓ(  .ّٗٗ/ْ( معايي الور ف كاع
 .ِٔ-ُٔ/ّ(  عراب الور ف  ٔ(
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. كةطع الزمخ رم  ال رطوض  ذكر العاّ ، كالمكصكلوض (ّ(كالعك رم (ِ(ايي ارم
،  ككف (ما(  رطوض في (ٔ(كا ف ةٌوـ الجكزوض (ٓ(. كةد اةتج الساومي(ْ( ةذفاا

( ]الكافركف:  اً ده مىا عى ىٍدتيـٍ ، فمك ْةكلل تعال  (كىجى  ىيىا عى [  دجلتاا عم  العمـك
 دلت عم   يّ  عويل لكايت مكصكلض.

فود فرؽ اليةاة كالمعسركف  وف (ما( ال رطوض ك(ما( المكصكلض في 
 مروف:ال كاهد الور يوض التي مر ذكرها في  

 ةدهما:  ٌف (ما( المكصكلض تدٌؿ عم   يّ  عويل ،  خّؼ (ما( 
ال رطوض الداٌلض عم  معي  العمكـ ، كةد ت ٌوف في العصؿ ايكؿ  ٌف (ما( 
المكصكلض اسـ م اـ. كةد صرح اليةاة  اٌياا   ااماا، صمةت دكف (الذم( 

 عويل في كٌؿ  لمعي  ال رط ، فكمتاهما تدٌؿ عم  العمكـ ، كج تدٌؿ عم   يّ
 مكإع، فّ فرؽ  وياما في هذا ال اب.

كا خر:  ٌف الععؿ الماإي مع (ما( ال رطوض ودؿ عم  اجستو اؿ ، 
 كمع المكصكلض وككف عم  ظاهره ،  م: داًج عم  الزمف الماإي.

كخركج الععؿ الماإي  ل  معي  المستو ؿ ، غور موتصر عم  ال رط 
كةد ةدث مذؿ هذا مع (ما( المكصكلض،  ،  ؿ هك  مر عاـ في العر وض ،

لىلي مىا سىكىفى ًفي المكٍوًؿ كىاليكاىاًر كىهيكى السكًموعي  كالذم في ةكلل تعال : (كى
ـي(]اييعاـ:  [ كالمراد كما هك ظاهر مف المعظ  : الساكف في الموؿ ُّاٍلعىًمو

مىؽى ا مىا خى ّن ، كةكلل تعال  (كى لذككىرى كالياار. ماإونا كةاإرنا كمستو 

                                                                                                                

 .ْٔٔ/ِ( م كؿ  عراب الور ف  ُ(
 .ّْٗ/ِ( ال واف في غروب  عراب الور ف  ِ(
 .ُُّّ/ِ( الت واف في  عراب الور ف  ّ(
 .ِِٓ/ْ( الك اؼ  ْ(
 .ِّٔ-ِّٓ/ّ( الركض اييؼ  ٓ(
 .ِٕٓ( التعسور الوٌوـ ص ٔ(
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[ كهذا الخمؽ لـ وكف فوما مإ  مف الزمف فايوطع ،  ؿ هك ّكاييٍيذى (]الموؿ: 
ةائـ كمستمر  ل   ف ورث ا ايرض كمف عمواا ، كما ةاؿ تعال  ( ٌيل هيكى 

ويًعودي(]ال ركج:  [ كةد كرد ال رط كالصمض ماإووف، كاتةدت دجلض ُّويٍ ًدئي كى
ؤه هىمىؾى زمايواما ؛ لكةكعاما في سواؽ ك  اةد، كما في ةكلل تعال : (ً ًف اٍمري

( ]اليساّ:  ا تىرىؾى لىلي  يٍخته فىمىاىا ًيٍصؼي مى لىده كى [ كومةظ مف الياةوض ُٕٔلىٍوسى لىلي كى
ايسمك وض  ٌف سواؽ هذه ا وض اةتإ   ف تككف دجلض الععؿ (ترؾ( الزمايوض 

مايوض يعساا الذم الذم هك صمض (ما( المكصكلض هي دجلض الععؿ (همؾ( الز 
ًرؼ  ةدهما  ل  معي  اجستو اؿ كجب صرؼ الذايي  لول  كةع  رطنا فإذا صي
كةد ذكر ا ف ةٌوـ الجكزوض  ٌف الم اكر عيد اليةاة (( ٌف ال رط كالجزاّ ج 
وتعمواف  ٌج  المستو ؿ ، فاف كاف ماإي المعظ كاف مستو ؿ المعي (( كرٌد 

ًمٍمتىلي( ]المائدة: عم  اليةاة  وكؿ ا تعال  : ( ً  [ ك ٌكد ُُٔف كييتي ةيٍمتيلي فىوىٍد عى
 ٌف ال رط هيا ((دخؿ عم  ماإي المعظ كهك ماإي المعي  ةطعنا(( كاست عد 
تاكوّت اليةاة في تخروج هذه ا وض ككصعاا  اٌياا إعوعض جًدا ك ٌوف  ٌف فواا 

ـ ا ايتصارنا تةروعنا لآلوض، ج ووكؿ  اا عاةؿ ك ٌيل ((ج وجكز تةروؼ كّ
لي ةيدك ًمف  لواعدة يةكوض(( كذكر  ٌف مف هذا ال اب ةكلل تعال : (ً ف كىافى ةىًموصي
لي ةيدك ًمف دي يرو فىكىذى ىٍت كىهيكى  ٍف كىافى ةىًموصي دىةىٍت كىهيكى ًمفى الكىاًذً وفى * كىاًع ةي يؿو فىصى

(]وكسؼ:  اًدًةوفى كسمـ ( ف كيًت [ كةكؿ الي ي صم  ا عمول ِٕ-ًِٔمف الصك
ككذلؾ اةتج الدكتكر فاإؿ  (ُ(  لممًت  ذيب فاستغعرم ا كتك ي  لول((

السامرائي في هذا ال اب  آوات مياا ةكلل تعال : (ةت  ً ذىا  ىٍدرىكىلي اٍلغىرىؽي ةىاؿى 
يىٍت ً ًل  ىييك ً ٍسرىاًئوؿ(]وكيس:  ل : [ كةكلل تعاَٗ مىيتي  ىيكلي ج ً ًلػلى ً ٌج الكًذم  مى

ةىاىا(]الكاؼ:  رى ًك ىا ًفي السكًعويىًض خى تك  ً ذىا رى ٍوتيلي ُٕ(ةى [ كةكلل تعال : (ةيٍؿ ً ًف اٍفتىرى
ارىةن  ىٍك ٖفىّ تىٍمًمكيكفى ًلي ًمفى المكًل  ىٍوئنا(]اجةواؼ:  ذىا رى ىٍكا ًتجى [ كةكلل تعال : (كىاًع

                                                 

 .ْٔ-ْٓ/ُ دائع العكائد  ( ُ(
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كا ً لىٍواىا(]الجمعض:    المإي مع (ما( ال رطوض [. كمما ودؿ عمُُلىٍاكنا ايعىإح
ٍمعىاًف فىً ًإٍذًف الٌمًل(] ؿ عمراف:  ـٍ وىٍكـى اٍلتىوى  اٍلجى ا ىكي مىا  ىصى [ ُٔٔةكلل تعال : (كى

(]س ا:  ـٍ ٍف  ىٍجرو فىايكى لىكي [، كةكلل تعال : (مىا ْٕكةكلل تعال : (ةيٍؿ مىا سىاىٍلتيكيـ مل
ٍكتيميكهىا ةىا كًلاىا فىً ًإٍذًف المكًل( ]الة ر: ةىطىٍعتـي ملف للويىضو  ىٍك تىرى مى   يصي  .(ُ( [ًٓئمىضن عى

كالذم و دك  ٌف العرؽ ايساسي  وف (ما( المكصكلض ك(ما( ال رطوض ، 
اف ايكل  تككف في  سمكب خ رم ، كالذايوض تككف ، كما هك ظاهر مف 
التسموض ، في  سمكب  رطي، كايسمكب الخ رم هك ايصؿ ، ككاف العرب 

كا توكوض ر ط الخ ر  الم تد  ، جعمكا العّةض  وياما  رطوض ، كتكصمكا  ذا  راد
لتوكوض هذا الر ط ، كتةووؽ هذه العّةض  جـز الععؿ  ك  الر ط  العاّ ، كالدلوؿ 
عم  ذلؾ  ٌف اليةاة وجمعكف عم   ٌف (الذم( كفركعاا تككف في الكّـ اسمنا 

 رها  العاّ كوكلل تعال : مكصكجن كج تككف اسـ  رط ، لكف ةد كرد ر ط خ
(]الجمعض: ـٍ كفى ًمٍيلي فىًإيكلي ميًّةوكي [ كيةك: الذم واتويي ٖ(ةيٍؿ ً فك اٍلمىٍكتى الكًذم تىًعرح

 .(ِ(فمل درهماف. كةد فسركا ذلؾ  تإمف (الذم( معي  ال رط
فالجـز  ك الر ط  العاّ ، وككف كؿ مياما عّمض عم   ف المراد مف 

. ك دكف هاتوف العّمتوف ورج   ةد (ّ(ج معي  المكصكلوض(ما( معي  ال رط 
ذى الٌملي ًموذىاؽى اليكً ولٍوفى لىمىا  ٍذ  ىخى الكجاوف مف سواؽ ا وض، كما في ةكلل تعال : (كىاًع
ـٍ لىتيٍؤًمييفك ً ًل  دلؽه للمىا مىعىكي ـٍ رىسيكؿه محصى اّكي  تىٍوتيكيـ ملف ًكتىابو كىًةٍكمىضو ذيـك جى

لىتى  يكلي( ] ؿ عمراف: كى ري  [. ُٖيصي

                                                 

)ُ ( فعؿ ال رط، دجلتل كزميل.  ةث لمدكتكر فاإؿ السامرائي. مي كر في مجمض  
 .ُُِ-َُٖص -الإاد

 .َُِ/ّ( الكتاب  ِ(
 .َّّ/ُ( مغيي الم وب  ّ(
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فمف ةر   الكسر  (ُ(فود ةرئت جـ (لما( في (لما  تىٍوتيكيـ(  الكسر كالعت 
جعؿ (ما( مكصكلض، كمف ةر   العت   جاز في (ما(  ف تككف مكصكلض  ك 
 رطوض، كعيد جعماا مكصكلض تككف مرفكعض عم  اج تداّ كتةتاج  ل   ف 

التودور: لما  توتكمكه، كةكلل (ذـ جاّكـ وعكد عمواا الإمور مف صمتاا ك 
رسكؿ( معطكؼ عم  الصمض ( توتكـ( كالعائد ميل مةذكؼ، كتودوره ذـ جاّكـ 
رسكؿ  ل،  م:  تصدوول،  تصدوؽ ما  توتكـ. كا ترط تودور هذا الإمور في 
الجممض المعطكفض عم  الصمض ؛ يياا  ميزلض الصمض ، غور  ٌف كذورنا مف 

هذا الةذؼ ؛ لذلؾ اختار  كذر المةوووف اف تككف (ما(  اليةاة ج وجوزكف
 رطوض ؛ يٌياا ج و ترط فواا عكد الإمور عمواا كتعرب عيدئذ في مكإع 

كورجي  هذا الكجل ككف ا وض كاردة في سواؽ  خذ العاكد كالمكاذوؽ،  (ِ(يصب
 كهك سواؽ وّئمل معي  ال رط ؛ يٌيل  ةكل مف معي  المكصكلوض.

مف ذكر  ٌف (ما( ال رطوض  ذا دخمت عم  فعؿ جـز ،  كمف اليةاة
ـٍ ، كما توعٍد  ةعٍد ،  م :  ذا ةعدتى  ـٍ  ة كايت  رطوض ظرفوض ، يةك: ما تو
ةعدتي مدة ةعكدؾ، ككذلؾ الةاؿ ،  ذا ةمت كجعؿ مف ذلؾ ةكلل تعال : (فىمىا 

ـٍ ً فك الٌملى ويًةبح  ـٍ فىاٍستىًووميكٍا لىاي (]التك ض: اٍستىوىاميكٍا لىكي [  م : استوومكا ٕاٍلميتكًووفى
 .(ّ(لاـ مدة استوامتاـ لكـ

                                                 

 .ُِّككتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد، ص ِِٓ/ ُ( معايي الور ف لمعٌراّ  ُ(
عرا ل لمزجاج  ّٓٓ/ٔكجامع ال واف  َِٗ/ُ ( معايي الور ف لأخعش ِ( كمعايي الور ف كاع

كسٌر صياعض  ُُِكالةجض في الوراّات الس ع ج ف خالكول ص ّْٕ-ّْٔ/ُ
كال واف في غروب  عراب  ُٔٔ-ُٓٔ/ُكم كؿ  عراب الور ف  ّٗٗ/ُا عراب 
جاز عيد فت  الّـ  عراب (ما( مكصكلض في مةؿ رفع م تد   َُِ-َِٗ/ُالور ف 

خ ر (مف كتاب كةكمض( ك (مف( زائدة ،  ك الخ ر (لتؤميٌف( كالّـ جـ اج تداّ كال
كجاز  عرا اا  رطوض في مةؿ يصب مععكجن  ل ذايونا؛ يٌف الععؿ ( توتكـ( متعدٍّ  ل  

 مععكلوف لـ وستكؼ مععكلل الذايي كالّـ لمتككود.
 .ِٓٓ( يظـ العرائد كةصر ال رائد ج ف الما مي ص ّ(
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ا اٍستىٍمتىٍعتـي ً ًل ًمٍيايفك فىآتيكهيفك  كجاز في (ما( في ةكلل تعال : (فىمى
( ]اليساّ:  كرىهيفك  .(ُ([  ف تككف  رطوض زمايوض  ك مكصكلضِْ يجي

ليساّ ، كالظاهر  ٌف (ما( في هذه ا وض  رطوض عائدة عم  جيس ا
كالااّ في ( ل( عائد عم  معي  الجيس الذم وعامؿ معاممض المعرد المذكر 
غور العاةؿ ، كالإمور (هٌف( في (فآتكهٌف( ك( جكرهٌف( عائد عم   عواف 
اليساّ ك  خاصاٌف لذلؾ  ٌيث كجمع. كالمعي : فاٌم جيس كاف استمتعتـ  ل 

          مف اليساّ فآتكهف  جكرهٌف.
 المركبةالشرطية -ب

ذكر الخموؿ  ٌف (ماما( مرك ض مف عيصروف: (ما( ال رطوض ك(ما( 
الزائدة ، كذكر  ٌف العرب ((استو ةكا  ف وكرركا لعظنا كاةدنا فووكلكا : ماما 
فا دلكا الااّ مف ايلؼ التي في ايكل (( ك جاز  ف ((تككف مرك ض مف (مل( 

وف ، كذكر في الكجل ك  ار الزجاج  ل  هذوف الكجا (ِ(إـ  لواا (ما(((
الذايي  ٌيل وجكز  ف تككف (ماما( مرك ض مف (مل(  معي  اكعؼ ك(ما( 

((كةك  ا ف ايي ارم: مىٍامىف ويٍكًرميي  ٍكًرملي ، كةاؿ : ايصؿ :  (ّ(ال رطوض
ٍف ويٍكًرميي ، (مف( الذايوض تاكود  ميزلض (ما( فا دؿ مف يكف (مف( ايكل   مىٍف مى

 لؼ (ما( ايكل  هاّ في (ماما( كذلؾ لمؤاخاة (ما( هاّ ، كما   دلكا مف 
ف افترةا في  يّ كاةد فكره اجتماع (مف( مرتوف كما كره  (مىف( في   واّ كاع

 .(ْ( ذلؾ في (ما(((

                                                 

 .َِّ/ُهذا ر م يس ل ا ف ه اـ  ل  عدد مف اليةاة، مغيي الم وب ( ك  ُ(
 .ِْٕ-ِْٔ/ِكايمالي ال جروض  َٔ-ٗٓ/ّ( الكتاب  ِ(
عرا ل لمزجاج  ّ(  ُْٔ/ِ. كالك اؼ ُّّكال غدادوات ص ّٗٔ/ِ( معايي الور ف كاع

ك رح  ٖ/ْك رح المعصؿ ج ف وعوش  ُّٕ/ُكال واف في غروب  عراب الور ف 
 .ْٖٓ-ْٕٓ/ِكارت اؼ الإرب  ٖٖ-ٕٖ/ْالكافوض الرإي عم  

 هػ(.ِّٖ، كا ف اجي ارم: هك   ك  كر  ف ايي ارم (ت ِٗٗ/ُ( م كؿ  عراب الور ف  ْ(
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فاذاف كجااف في ماهوتاا كتركو اا. كهياؾ كجل ذالث، هك  ف تككف 
دـ (ماما( اسمنا معردنا غور مركب ، كمعياه  العمكـ ؛ يٌف ايصؿ ع

كذهب فروؽ مف اليةاة  ل   ٌياا كممض غور مرك ض عم  كزف  (ُ(التركوب
 م : ايلؼ الموصكرة ج الطكومض  (ِ((فعم ( فةواا عم  هذا  ف تكتب  الواّ

، كةوؿ:  ٌياا ةرؼ ، كمياـ مف ذكر  ٌياا كردت  معي  الظرؼ في كّـ 
 .(ّ(العرب ،  ك  معي  اجستعااـ

(ماما( ك(ما( ، يجد (ماما( خالصض لمعي  كعيد ال ةث في العرؽ  وف 
، كج ودخؿ عمواا ةرؼ جر ، كج وإاؼ  لواا ، فّ وواؿ : عم  (ْ(الجزاّ

ماما تكف  كف ، كج جاض ماما توصد اةصد ، كج تزاد  عدها (ما( ، فّ 
 .(ٓ(يوكؿ: ماما ما وععؿ  فعؿ

 : ككردت (ماما( في الوراف الكروـ في مكإع كاةد، كهك ةكلل تعال
ا تىٍاًتيىا ً ًل ًمف  وىضو(( ةىاليكٍا مىٍامى  [.ُِّ]ايعراؼ:  كى

كو دك  ٌف (ماما( هيا مذؿ (ما( في  ٌياا  داة  رط ،  ٌج  ٌيل زود في 
م ياها لتوكوض معي  ال رط فواا كتككوده ، كهذا كاإ  مف سواؽ ا وض ، فود 

ا وماف  ما جاّ استعممت تع ورنا عف  دة  صرار فرعكف كةا وتل عم  عدـ 
 ل مكس  ، عمول السّـ، مف  وات  ويات ، ةت   ٌياـ لـ وترككا ييعساـ عذرنا 
رىادى  ـي الطحكفىافى كىاٍلجى مىٍوًا ٍميىا عى  ماالاـ ، لذلؾ كرد  عدها ةكلل تعال  : (فىاىٍرسى

كٍا كى  ّىتو فىاٍستىٍك ىري ـى  وىاتو محعىصك عىاًدعى كىالدك ( كىاٍلويمكؿى كىالإك كىاييكٍا ةىٍكمنا محٍجًرًموفى
 [.ُّّ]ايعراؼ: 

                                                 

 .ٖٗ/ْ(  رح الرإي عم  الكافوض  ُ(
 .ِْ/ٕك رح المعٌصؿ ج ف وعوش  ٖٖ-ٕٖ/ْ(  رح الرإي عم  الكافوض  ِ(
 .ِّّ-َّّ/ُ كمغيي الم وب ِٓٓ-َٓٓ( الجي  الدايي ص ّ(
 .ٖٗ-ٖٖ/ْك رح الرإي عم  الكافوض  ُٗٓ/ْ( الت واف في تعسور الور ف  ْ(
 .َُٔ/ُكك ؼ الم كؿ في اليةك لمةودرة الوميي  ْٖٓ/ِ( ارت اؼ الإرب  ٓ(
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 البػاب الثاني : )ما( الحرفية :
 الفصؿ األكؿ : )ما( المصدريػػة :
 المبحث األكؿ : )ما( المصدرية كالمكصكءت الحرفية :

عيدكت (ما( مف الةركؼ المصدروض ، كعيرلؼ الةرؼ المصدرم  اٌيل 
در ، يةك: سريي ما صيعت ،  م: الذم ويؤكؿ مع ما ومول مف الععؿ  مص

،  (ُ(سريي صيعؾ كسريي ما ةمتى ،  م: سريي ةوامؾ ، كعج ت مما ةعدتى
 .(ِ( م: مف ةعكدؾ

كمف الةركؼ المصدروض ( ف( كوعٌرؽ اليةاة  وياا ك وف (ما(  اٌف ايكل  
كذكر ا ف ةٌوـ الجكزوض  ٌيل  (ّ(تككف لممإي  ك اجستو اؿ، كالذايوض تككف لمةاؿ

 ف توكؿ : وعج يي ةوامؾ كجمكسؾ كذها ؾ ، كج وةسف  ف توكؿ : وةسف 
وعج يي ما توـك كما تجمس كما تذهب ،  ك  ٌيل لوس مذمل في الةسف 
كالجكاز . كيىسب  ل  الساومي ،  ٌف السٌر في ذلؾ ، هك  ٌف (ما( ج وصٌ  
كةكعاا  ٌج عم  مصدر تختمؼ  يكاعل ((كوكلؾ : وعج يي ما صيعتى كما 

كما ةكمتى ؛ جختّؼ الصيعض كالعمؿ كالةكـ(( لذلؾ ج وواؿ :  عممتى 
وعج يي ما جمستى كما ةعدتى كما ةمتى كما يطؽ زود ؛ يياا كةعت عم  
ماج وتيكع مف المعايي ، كذهب ا ف الوٌوـ  ل   ٌيل وصٌ  كةكع (ما( عم  

ك في كالصةو  ما ذهب  لول الساومي ، كهذا هك السٌر فوما و د (ْ(الو وموف
لزكـ  عراب (ما( مكصكلض كامتياع  عرا اا مصدروض  ذا كةع  عدها  داة مف 

                                                 

ك رح الرإي عم   ْٖ/ُ، كالموتإب ِِٖ/ْ، ُٔٓ، ُّٓ/ّ، ِّٗ/ِ( الكتاب  ُ(
 .ٔ/ّالكافوض 

كالمختصر في اليةك لمجكالووي  ِٖٔج ف جي  ص، كالممع ُٕٗ/ّ( الموتإب  ِ(
 .ُٗٔص

 .ْٗٓ/ِ( سر صياعض ا عراب  ّ(
 .ُّْ-ُِْ/ُ(  دائع العكائد  ْ(



391 

 

 دكات اليعي كما ت وف هذا في الم ةث الذالث مف العصؿ ايكؿ ذلؾ  ٌف 
الجممض الميعوض تمذؿ ةالض العدـ ، كالعدـ  مره كاةد جموعل ، فموس هك مما 

 وتيكع لوصٌ  كصعل اك تخصوصل.
 ل   ٌف كظوعض الةركؼ المصدروض عاٌمض ، هك ك  ارت دراسات ةدوذل 

. كالةوووض  ٌف هذه الكظوعض كظوعض ( ف( دكف (ما( (ُ( وواع الجممض مكةع المعرد
، فالمعرد ووع فاعّن كمععكجن كم تد  كخ رنا كيائب فاعؿ كمإافنا  لول كمجركرنا، 

ا ، ج مف دكف كساطض  داة ،  ٌما الجممض فإٌف تسموط  ةد هذه المعايي عموا
ّن جعؿ الععؿ ( كتب( مععكجن  ل،  ةوؿ :  وككف  ٌج  استعماؿ ( ف( فإذا  رود مذ
ذا  رود جعؿ الععؿ (تيج ( فاعّن ، ةوؿ : سريي  ف تيج    ردتي  ف  كتبى ، كاع
، فود استعممت ( ف( ماوئض  وواع معايي العاعموض كالمععكلوض كا إافض 

ممض ، كلوس لاا معي ، كلـ تستعمؿ  ٌج كغورها مف المعايي المذككرة عم  الج
لاذا الغرض المعظي ،  ٌما (لك( المصدروض ، فود استعممت لمعي  التميي ، ك 
(كي( المصدروض لمعي  التعموؿ ،  ٌج  ٌياما تؤدواف الكظوعض التي اختصت  اا 

 ( ف(  م:  ٌياما تجمعاف  ل  غرإاما المعيكم غرض التاوئض.
ذا ةوؿ:  ٌف الجممض ا لععموض ةد توع مععكجن  ل مف دكف ( ف( يةك: كاع

ف  يعر تي هيا في  ظييتي زودنا وكتب ، فالجكاب عف ذلؾ  ٌف جممض (وكتب( كاع
مةؿ يصب مععكجن  ل  ٌج  ٌياا في المعي  لوست كذلؾ ؛ يف ةدكث الظف 
ذا ةوؿ  كةع عم  زود كلوس عم  (وكتب( التي هي في المعي  كصؼ لزود ، كاع

ا :  ٌف ا لجممض ةد توع خ رنا مف غور ( ف( يةك: زود وكتبي ، فالجكاب عف  وإن
ذلؾ  ٌف الععؿ (وكتب( لـ ووع خ رنا الخ ر الذم هك يعس الم تد  في المعي  ، 
فالعّةض  وياما في التركوب عّةض م تد  كخ ر، كلكياا في المعي  عّةض فعؿ 

كتب( خ رنا كالخ ر كفاعؿ  ٌج  ٌف العاعؿ تودـ عم  فعمل ، فمك  رود جعؿ (و
                                                 

كمعايي اليةك  ْْةكاعد كتط وؽ لمدكتكر مادم المخزكمي ص –( في اليةك العر ي ُ(
 .ُْٖ-ُْٕ/ّلمدكتكر فاإؿ السامرائي 
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في ةكليا: زود  خكؾ، لكجب استعماؿ ( ف( كاف وواؿ: زود  ف وكتبى ، كج 
وصٌ  هذا التركوب لعدـ صةض معياه ، كوجب استعماؿ ( ف( عيد  رادة هذا 
المعي   عد صٌةض كةكعل ، يةك ال جاعض  ف يوكؿ الةؽ ، فاستعممت ( ف( 

 في المذاؿ المذككر: زود  خكؾ. يٌف المراد جعؿ جممض (توكؿ( خ رنا كالخ ر
 ٌما (ما( المصدروض فإف الوصد مف استعمالاا وختمؼ عف( ف( 
المصدروض ، فود ت ٌوف في العصؿ ايكؿ مف كّـ اليةاة  ٌف (ما( اجتم ت في 
الكّـ لتككف كصمض لكصؼ ما هك م اـ عاـ  صمتاا كوتةدد يكع (ما( مف 

ّن  :  عج يي ما صيع زود، تيعٌد (ما( تةدود يكع هذا المكصكؼ، فعي ةكليا مذ
مكصكلض  ذا ةصد  المكصكؼ ال يّ المصيكع ، كالمعي :  عج يي ال يّ 
الذم صيعل زود ، كتيعٌد مصدروض  ذا ةصد  المكصكؼ الصيع ،  م: 
المصدر ، كوككف المعي  :  عج يي الصيع الذم صيع زود ، كةد وعتمد هذا 

ا اّ ةكلل تعال : (التودور لتعسور معياها ، فود جعؿ العرٌ  ةىاؿى وىا  ى ىًت اٍفعىٍؿ مى
ككذلؾ ةٌدره  (ُ([  تودور: افعؿ ايمر الذم تؤمرَُِ(]الصافات: تيٍؤمىري 

(]اجيعاـ: (ِ(الط رم كفى ا وىًزري [  تودور: ساّ ُّ. كجعؿ ةكلل تعال : ( ىجى سىاّ مى
(]اييعاـ: كةكلل تعال : (سىاّ مىا (ّ(الكزر الذم وزركف [ ُّٔوىٍةكيميكفى

لذلؾ كاف ايخعش  (ْ([  تودور: ساّ ةكماـ الذم وةكمكفْ]العيك كت: 
ّن في  عراب ةكلل تعال :  وصٌرح  ةواينا  اٌف (ما( المصدروض اسـ ، فود ةاؿ مذ

ًيتحـٍ ( مىٍوًل مىا عى [ ((جعؿ (ما( اسمنا ك(عيتـ( مف صمتل((ُِٖ(]التك ض: عىًزوزه عى
 

 ل  ايخعش  ٌيل جعؿ ةكلل تعال :  (ِ(ككذور مف اليةاة (ُ(لم ردكيىسب ا (ٓ(
                                                 

 .ْٗ/ِ( معايي الور ف ُ(
 .ٗٔ/ُْ( جامع ال واف ِ(
 .ِّٖ/ُُ( المصدر يعسل ّ(
 .َُّ/َِ( المصدر يعسل ْ(
 .ّّٗ/ِ( معايي الور ف ٓ(
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ًيتحـٍ ( دحكٍا مىا عى [  تودور : كٌدكا العيت الذم عيتمكه ، كةكلل ُُٖ(]اؿ عمراف: كى
ـي ايىٍرضي ً مىا رىةي ىٍت(]التك ض:  مىٍوكي اةىٍت عى تك  ِٓتعال : (كىإى [ كةكلل تعال : (ةى

ـي ايى  مىٍوًا اةىٍت عى [  تودور:  الرةب الذم ٍُُٖرضي ً مىا رىةي ىٍت(]التك ض: ً ذىا إى
رة تل ، كجعؿ يةك:  عج يي ما صيع زود ،  تودور: اعج يي الصيع الذم 

 صيعل زود.
كت ٌي  ا ف السراج مذهب ايخعش ، كصٌرح  اٌف (ما( المصدروض اسـ ، 

الذم  فجعماا  ميزلض (الذم( يةك: فعمتي ما فعؿ زود ، كالمعي : فعمت الععؿ
ا  ل   ٌف اسموض (ما(  (ْ(ككذلؾ عٌدها الطكسي (ّ(فعؿ زود كذهب الساومي  وإن

المصدروض ترجع  ل   ٌياا  ميزلض اجسـ المكصكؿ (الذم( كمعياها ، فاجاز 
جعؿ (ما( مكصكلض  ك مصدروض في ةكلل تعال  (فاصدع  ما تؤمر( ]الةجر: 

لذم تؤمر  ل ، كجعماا [ كجعؿ ا وض في الكجل ايكؿ  تودور: فاصدع  اْٗ
كعم  هذا ايساس  (ٓ(في الكجل الذايي  تودور : فاصدع  ايمر الذم تؤمره

:  رود  ف توكـ  فٌرؽ ا ف الوٌوـ  وف (ما( ك( ف( المصدروتوف م ٌوينا  ٌيؾ (( ذا ةمتى
، كاف مستوومنا ، كلك ةمت  رود ما توـك ، لـ وستوـ ، ككذلؾ  ةٌب اف تاتويي 

ل :  ةب ما تاتويي ، كسٌر المسالض  ٌف (ما( المصدروض ، ج توكؿ: مكإع
 .(ٔ( ممةكظ فواا معي  (الذم(((

                                                                                                                

 .ََِ/ّ( الموتإب ُ(
، ْٕٓ/ِ، ك رح جمؿ الزٌجاجي َِْ/ِ، كايمالي ال جروض ُِٕ( ال غدادوات صِ(

، ِٓ/ّك رح الرإي عم  الكافوض  ّٖكتساوؿ العكائد ص ُِْ/ٖك رح المعٌصؿ 
 .ُّٓالم ايي صكرصؼ  ِْكةطر اليدل ص

 .ُْٗ-ُِٗ/ُ( ايصكؿ في اليةك ّ(
 .َٓٓ/ْ( الت واف في تعسور الور ف ْ(
 .َْ-ّٗ/ّ( الركض ايييؼ ٓ(
 .ُْٔ/ُ(  دائع العكائد ٔ(
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كومٌذؿ اليةاة لػ( ف( المصدروض  وكلاـ : عج ت مف  ف ووكـ زود ، 
 ٌج  ٌياـ ج و وركف  ل   (ُ(كلػ(ما( المصدروض  وكلاـ عج ت مما تإرب زودنا

ّن  ل  العرؽ   وف هذا المذاؿ كةكليا : عج ت العرؽ  وياما ، كج و وركف مذ
مف  ف تإرب زودنا، فالمذاؿ  استعماؿ ( ف( وعود  يكار الإرب ، ك استعماؿ 
(ما( وعود ا ةرار  ل كعدـ  يكاره ، كاٌف المعي  : وجكز لؾ  ف تإرب ؛  ذ 

 لوس المراد التعجب مف ةدكث هذا الععؿ  ؿ مف طرووتل.
ف كٌةد اليةاة  وياما  معي  المص دروض وعترةاف في الدجلض ةت  فاما كاع

 ٌيل لوصٌ  الجمع  وياما  ذ اتنا كيعونا ، فمف ذلؾ  ٌيل  ذا ا تدر ص ي الكّـ في 
مجمس إـٌ ك ار الياس ، فاةسف التكمـ معي  كلغض ،  ٌج  ٌيل  ساّ ؛  ذ لـ 
وىدىٍع مف هك  ك ر ميل سًيا و د  الكّـ ة مل ، فإٌيل وص   ف وواؿ فول : سٌريي 

 تكٌمـ الص ي كما سريي  ف تكٌمـ.ما 
ف وف (ما( ك( ف( فرؽ  ساسي ةت   ٌيل ج وصٌ   ف تةٌؿ  ةداهما  
مةؿ ايخرل ، كهذا ما يٌ ل عمول الدكتكر فاإؿ السامرائي في  وات مف 
كلميكؾى ًفومىا  تك ى ويةى ّى كىرى لؾى جى ويٍؤًمييكفى ةى الور ف الكروـ مف ذلؾ ةكلل تعال : (فى

رى  ا(]اليساّ:   ىجى ملميكٍا تىٍسًمومن ويسى ٍوتى كى ا ملمكا ةىإى رىجن ـٍ ةى  ىٍويىايـٍ ذيـك جى وىًجديكٍا ًفي  ىيعيًسًا
[ ف وكف  ٌيل ج وصٌ   ف يجعؿ ( ف( مةؿ (ما( كيوكؿ: مف  ف ةإوت ؛ ٓٔ

ا مف ككيؾ توإي ،  ك مف  يٌف المعي  سوككف عيد ذلؾ :  ٌج وجدكا ةرجن
كلوس هذا هك الموصكد  ذ لوس في  يعساـ ةرج مف ذلؾ ، م د   ٌيؾ توإي، 

 ؿ الموصكد  ٌف عمواـ  ف ورإكا  ما ووإي، كلك كاف ما ووإي  ل ج وكافؽ 
تىعىالى  عىمكا وىًصعيكف(]اييعاـ:  ايىلي كى [ ََُهكاهـ كرغ تاـ كةكلل تعال : (سيٍ ةى

ل ا عف فمك ةاؿ : س ةايل كتعال  : عف  ف وصعكا ، لكاف المعي  تيزو
ٌيما  مجرد الكصؼ، كلوس هك الموصكد ؛  ذ ج  ؾ  ٌف لل الصعات العموا، كاع

                                                 

 .ُّٗ-ُّٖ/ُ(  رح ا ف عووؿ ُ(
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الموصكد تيزوال ، س ةايل كتعال  عف الكصؼ ال اطؿ كالصعات التي ج 
 .(ُ(تموؽ  ذاتل العمٌوض

ككذلؾ استعممت (ما( كلـ تستعمؿ ( ف( في ةكلل تعال : ( ىذىا ىايـي الٌملي 
يكاتو  ا ةىاليكٍا جى اًلًدوفى ًفواىا(]المائدة:  ً مى [: كةكلل ٖٓتىٍجًرم ًمف تىٍةًتاىا ايىٍياىاري خى

ًمميكا(]اليجـ:  [ يٌف الذكاب كالجزاّ ُّتعال : (ًلوىٍجًزمى الكًذوفى  ىسىاؤيكا ً مىا عى
 وككياف عم  يكع الوكؿ كالعمؿ ج عم  مجرد ةدكذاما.

و  ةاؿ ا ف الوٌوـ كفي صدد التعروؽ  وف (ما( المصدروض كالمصدر الصر 
ف كةع المصدر في ذلؾ  (( ٌياا ج توع مع كؿ فعؿ في تاكوؿ المصدر كاع
المكإع ، فإٌيؾ  ذا ةمت: وعج يي ةوامؾ ، كاف ةسينا ، كلك ةمت: وعج يي ما 
توكـ ، لـ وكف كّما ةسينا ، ككذلؾ  ذا ةمت : وعج يي ما تذهب ، لـ وكف 

 .(ِ( ؾ((في الجكاز كاجستعماؿ مذؿ: وعج يي ذها 
كةد اتإ  سٌر هذه المسالض ، فكؿا مىف ( ف( ك(ما( المصدروتوف لـ 
تستعمؿ لتس ؾ مع الععؿ  مصدر ،  ٌما ( ف( فود استعممت ماٌوئض ، كهذا 
وعيي  ٌف الععؿ  استعمالاا و و  داًج عم   صمل ؛ لذلؾ كايت مع صمتاا 

في ةكلل تعال : مياظرة لمعي  المصدر الصرو  الداٌؿ عم  الةدكث كالذم 
[ كهذا المصدر ج وص   ف ودٌؿ عم  ِٗ(ةيٍؿ  ىمىرى رى لي ً اٍلًوٍسًط(]ايعراؼ: 

اليكع ؛ ييل لوس جيسا مما وتيكع ، فّ يوكؿ:  مر ر ي  ما توسطكا،  ذ ج 
معي  لاذا الكّـ ، فالوسط ج وككف  ٌج ةًوا ، فاك  معي  (توسطكا(  ٌج  ٌف 

 ٌج  استعماؿ ( ف( فمـز اف وككف التودور:  مر ر ي  اف الععؿ ج وجكز جٌره 
توسطكا، ك ٌما (ما( فود استعممت كصمض لكصؼ ما ودؿ عم  معي  المصدر 
 صمتاا ؛ لذلؾ كايت مع صمتاا مياظرة لمعي  المصدر الصرو  الداٌؿ عم  

مىكيـٍ  ميكٍا فىسىوىرىل الٌملي عىمى ةيًؿ اٍعمى كىرىسيكليلي  اليكع كالذم في ةكلل تعال : (كى
                                                 

 .ُٓٓ-ُْٓ/ّ( معايي اليةك ُ(
 .ُِْ/ُ(  دائع العكائد ِ(
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(]التك ض:  [ كالمصدر في هذه ا وض ج وصٌ   ف ودؿ عم  َُٓكىاٍلميٍؤًمييكفى
الةدكث ؛ يٌياا في سواؽ مجازاة ا لع اده كالجزاّ وككف عم  يكع العمؿ ج 
عم  مجرد العمؿ ؛ لذلؾ صٌ  جعماا  تودور: ةؿ اعممكا فسورل ا ما 

 عممكا فسورل ا اف تعممكا.تعممكف ، كما صٌ  جعماا  تودور: ةؿ ا
ارىكيـٍ ككذلؾ المصدر في ةكلل تعال  : ( ـٍ كىجى ـي ًسرككي [ ّ(]اييعاـ: وىٍعمى

فإٌيل ودؿح عم  اليكع ج عم  الةدكث ؛ ييكل لوس المراد  ٌف ا وعمـ  ٌييا يىسيٌر 
،  كيجار ؛ ييكل ج  ؾ في  ٌيل ما مف  يساف ج وسرح  ا واّ ، كوجار  ا واّ

ٌيما المراد  ٌف ا  فاذه ةإوض  دواوض ، ج تةتاج  ل   ف وعمـ  اا عالـ ، كاع
س ةايل ، وعمـ  اي واّ التي وسٌرها ا يساف التي ج وعمـ  اا  ٌج صاة اا ، 
كوعمـ  اي واّ التي وجار  اا ؛ لذلؾ جاز جعمل  تودور : وعمـ ما تسٌركف 

 عمـ  ف تسٌركا ك ف تجاركا.كما تجاركف ، كما جاز جعمل  تودور : و
[  ّككذلؾ المصدر في ةكلل تعال  : (الكًذوفى ويٍؤًمييكفى ً اٍلغىٍوًب(]ال ورة: 

فّ وصٌ  جعؿ ا وض  تودور: الذوف وؤميكف  اف غاب ؛ يٌف مجرد الغوب ج 
وةتاج  ل   وماف ، كةد ذكر العك رم  ٌف المصدر ةد وجيّ  معي  اسـ 

ـٍ تعال : ( المععكؿ كالذم في ةكلل كي ارى ـٍ كىجى ـي ًسرككي [  م : وعمـ ّ(]اييعاـ: وىٍعمى
 ك لودٌؿ عم  معي  اسـ العاعؿ كالذم في ةكلل  (ُ(مسركركـ كمجاكركـ

كالمصدر ج  (ِ([  م: وؤميكف  الغائبّتعال : (الكًذوفى ويٍؤًمييكفى ً اٍلغىٍوًب(]ال ورة: 
عي  اسـ العاعؿ ،  ٌج  ذا وجيّ داًج عم  معي  اسـ المععكؿ ،  ك عم  م

 كاف داًج عم  اليكع .
كلـ و ٌوف اليةاة كالمعسركف هذا العرؽ  وياما فود  جازكا كما مٌر في 
مىا  ا تىٍاكيميكفى كى ال اب ايكؿ جعؿ (ما( مصدروض في ةكلل تعال : (كى ييى لئيكيـ ً مى

                                                 

 .َْٖ/ُ( الت واف في اعراب الور ف ُ(
 .ُٖ/ُيعسل  ( المصدرِ(
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(] ؿ عمراف:  ـٍ كفى ًفي  يويكًتكي كهذا  (ُ(ـ  اكمكـ كاٌدخاركـ[  تودور: ك ي ئكْٗتىدكًخري
المصدر الموٌدر وصٌ  معياه  ذا ةصد  ل دجلتل عم  اليكع  معي  : الطرووض 
 ك الكوعوض التي واكمكف  اا كوٌدخركف، كج وصٌ   ذا ةصد  ل دجلتل عم  
ٌج لما عاش ، كةٌمما ج  الةدكث ، فّ  ؾ في  ٌيل ما مف  يساف ج واكؿ ، كاع

ذوف عا كا في عاكد ايي واّ فّ ودؿ ا خ ار  اكمل وٌدخر ، كج سوما ال
كادخاره عم  عمـ عالـ  ك ي كة ي ي ؛ لذلؾ لـ وصٌ  استعماؿ  ف  دجن مف 
ا : ك ي ئكـ  اف تاكمكا  (ما( في هذا المكإع ؛  ذ ج معي  لوكليا  وإن

 كتٌدخركا.
ل كو دك  ٌف المصدر الداٌؿ عم  اليكع ، وصٌ   ف ويذٌي  كويجمع ؛ ييٌ 

وعامؿ معاممض ايسماّ ،  خّؼ الداٌؿ عم  الةدكث فإٌيل ج وصٌ  ذلؾ فول ؛ 
ييل وعامؿ معاممض ايفعاؿ ، كج ودٌؿ الععؿ ، كما هك معركؼ ،  ٌج عم  
الةدكث ، فكوؼ وص   ف ودٌؿ مع (ما( عم  مصدر داٌؿ عم  اليكع؟ فاذا 

روض استعممت  داة لكصؼ ج ومكف تعمومل  ٌج  ما  ٌوٌياه مف  ٌف (ما( المصد
مصدر مةذكؼ  صمتاا ، كهذا المكصكؼ هك المصدر الداٌؿ عم  اليكع ، 
كلكجكب ةذفل ، يا ت (ما( ميا ل في ا عراب ك خذت مع الععؿ دجلتل 

 كمعياه.
كذمض فرؽ  خر  وياما هك  ٌف الععؿ و د  ةادذنا فويع كر عيل في ال دّ 

لمصدر كاستعماؿ (ما(  ٌج  عد  ف وتجاكز  استعماؿ ( ف( ذـ ج ويؤٌدل  معي  ا
ةدكذل ، فالععؿ  المعي  ايكؿ   م، مف ةوث ككيل في ةالض ممارسض عمموض ، 
كهك  معي  المصدر   م، مف ةوث  تماـ معياه ؛ لذلؾ استعمؿ ( ف( في ةكلل 

(]العت :  ـٍ مىٍوًا ـٍ عى كي  [.ِْتعال : (ًمف  ىٍعًد  ىٍف  ىٍظعىرى

                                                 

عرا ل ُ(  .ُْْ/ُ( معايي الور ف كاع
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وره ةدوذنا ركاه ا ماـ  ةمد كمسمـ كغورهما ((عف يوؿ ا ف كذور في تعس
 يس  ف مالؾ رإي ا عيل ةاؿ : لٌما كاف وكـ الةدو وض ه ط عم  رسكؿ 
ا صم  ا عمول كسمـ ك صةا ل ذمايكف رجّن مف  هؿ مٌكض  السّح مف 
ة ؿ ج ؿ التيعوـ ورودكف غٌرة رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ فدعا عمواـ 

، ةاؿ عٌعاف : فععا عياـ ، فيزلت هذه ا وض: (كىهيكى الكًذم كىؼك  ىٍوًدوىايـٍ  فايخذكا
))) ـٍ مىٍوًا ـٍ عى كي ٍيايـ ً  ىٍطًف مىككضى ًمف  ىٍعًد  ىٍف  ىٍظعىرى ـٍ عى ـٍ كى ىٍوًدوىكي يكي عى
فزمف كٌؼ  (ُ(

ايودم متصؿ  زمف الظعر ككّهما ةاصؿ ة ؿ  ف وتعرؽ الجمعاف مما 
 ( ف(.وكجب استعماؿ 

كلذلؾ لـز استعماؿ ( ف( ة ؿ (تاتويا( ك(ما( ة ؿ (جئتيا( في ةكلل 
ا ًجٍئتىيىا(]اجعراؼ:  ًمف  ىٍعًد مى [ ُِٗتعال : (ةىاليكٍا  يكًذويىا ًمف ةىٍ ًؿ  ىف تىٍاًتويىا كى

ذلؾ  ٌف ا تواف هيا في مكإع اليعي كالعدـ فّ وتعدل ةدكذل  ٌج  عد تةكومل 
ؾ عيد المجيّ ، كلك ةاؿ مف  عد  ف جئتيا ، يفاد  ل  ا ذ ات كوككف ذل

اتصاؿ ايذوض  ةدكث المجيّ كاةتمؿ ايوطاعاما  عد ذلؾ ، فاستعمؿ (ما( 
ـٌ المعي  كوستوٌر استعمماا في ةكلل تعال :   فادة استمرارها ، كيٌيل  اا وت

(]اييعاؿ:  ا تى ىوكفى ؽل  ىٍعدىمى اًدليكيىؾى ًفي اٍلةى لاـ  ٌيل ج عذر لاـ في [ لو ٌوف ٔ(ويجى
 ف وجادلكا في الةؽ الذم اكتمؿ ت ٌويل ، كلاذا كاف مما وياسب المواـ 
استعماؿ ( ف( ج (ما( في ةكلل تعال : (ًمف  ىٍعًد  ىف يكزغى ال كٍوطىافي  ىٍوًيي كى ىٍوفى 

ًتي( ]وكسؼ: [ يٌيل  رود  استعماؿ ( ف(  ٌف اليزاع  وف وكسؼ عمول ًََُ ٍخكى
خكتل كاف مجرد ةدكث كةالض مؤةتض ج وستكجب الوطوعض الدائمض  السّـ كاع

ّن كوعود ما وعوده  كعدـ التسام  كالمغعرة ؛ يٌف (يزغ(  استعماؿ ( ف( و و  فع
الععؿ مف معي  التجدد كالةدكث لكٌيل ،  استعماؿ (ما( كةكليا : (مف  عد ما 

                                                 

 .ُِٗ/ْ( تعسور ا ف كذور ُ(
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كث اليزغ كاستورار يزغ ال وطاف( تعود معي  المصدروض الداٌؿ عم  ذ ات ةد
  مره ، يٌيل وككف  تودور: ًمف  عد اليزغ الذم يزغ ال وطاف .

كةد ترد ( ف( ة ؿ الععؿ كج تعود كةكع المعي  عمول كلكف تعود تاكود  
معي  الةدكث فول مف ذلؾ كركدها  عد (لٌما( ةاؿ الزمخ رم في ةكلل تعال : 

ّى  مييىا ليكطنا ًسي اٍّت ريسي لىمكا  ىف جى ا(]العيك كت:(كى ـٍ ذىٍرعن اؽى ً ًا ـٍ كىإى [ ًّّ ًا
((( ف( صمض  ٌكدت كجكد الععموف مرتٌ نا  ةدهما عم  ا خر في كةتوف 
متجاكروف ج فاصؿ  وياما كاٌيما كيجدا في جّز كاةد مف الزماف ككاٌيل ةوؿ : 

 .(ُ( لٌما  ةٌس  مجوئاـ فاجاتل المساّة مف غور روث((
صؼ المصدر  صمتاا استعممت (الذم( ككما استعممت (ما( كصمض لك 

لاذا الغرض كةد ذكر اليةاة  ٌف (الذم( ةد ترد ةرفنا مصدرًوا في كّـ العرب 
 ك  عارهـ كوكؿ ع د ا  ف ركاةض :

سىػفو     (ِ(في المرسموف كيصرنا كالذم يصركا فىذى كتى اي ما  تاؾى مف ةى
 (ِ(يصركا

(ذيـك  تىٍويىا ميكسى  اٍلًكتىابى كمف  كاهدها في الور ف الكروـ ةكلل تعال : 
(]اجيعاـ:  مى  الكًذمى  ىٍةسىفى ٍإتيـٍ كىالكًذم [ كةكلل تعال  : (ُْٓتىمىامنا عى كىخي

كاٍ  اإي [ كةكلل تعال : (ذىًلؾى الكًذم وي ى لري المكلي ًع ىادىهي(]ال كرل: ٗٔ(]التك ض: خى
ـ، كذلؾ ت  ور [ كالتودور عيدهـ: تمامنا عم   ةسايل. كخصتـ كخكإاِّ

                                                 

 .ّٓ-ّْ/ُ، كمغيي الم وب ّْٓ/ّ( الك اؼ ُ(
 .ِٕٔ-ِٔٔ/ُ، ك رح الكافوض ّٕ، كتساوؿ العكائد صٖٗ/ُ(  كإ  المسالؾ ِ(
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 .(ِ(كمياـ مف ميع  ف تككف مصدروض كعٌدها مكصكلض  تاكوّت مختمعض (ُ(ا
ك(الذم( المصدروض في هذه ال كاهد لوست  ما ةٌدره اليةاة  ؿ هي 
 تودور: كاليصر الذم يصركا ، ككالخكض الذم خاإكا ، كتمامنا عم  

الدلوؿ عم  ذلؾ ةكلل ا ةساف الذم  ةسف ؛ كذلؾ الت  ور الذم و  ر ا ، ك 
(]اجةواؼ:  ٍدًؽ الكًذم كىاييكا ويكعىديكفى [ فػ(كعد الصدؽ( ُٔتعال : (كىٍعدى الصل

مصدر مكصكؼ  ػ(الذم كايكا وكعدكف( كمف اليةاة مف جعماا  اذا التودور 
كٍا( ((ورود كالخكض  اإي ٍإتيـٍ كىالكًذم خى فود ةاؿ العٌراّ في ةكلل تعال : (كىخي

كذكر الرإي ما لعظل ((فاما (الذم( المصدروض فّ خّؼ  (ّ( الذم خاإكا((
في اسموتاا كوكؿ عمي رإي ا عيل : ((يزلت  يعساـ في ال ّّ كالذم 

 .(ْ( يزلت في الرخاّ((  م: يزكج كاليزكؿ الذم يزلتل في الرخاّ((
رى غور التي   ار  لواا اليةاة كالمعسركف  كفي الور ف الكروـ  كاهد  يخى

(]اجيعاـ:  كالذم ـي ً يكلي لىوىٍةزيييؾى الكًذم وىويكليكفى [ ّّفي ةكلل تعال : (ةىٍد يىٍعمى
كالتودور: ةد يعمـ  ٌيل لوةزيؾ الوكؿ الذم ووكلكف ، ككالذم في ةكلل تعال : 

وىٍجًزوىايـٍ  ىٍجرىهيـ ً اىٍةسىًف الكًذم ًمميكا كى ٍيايـٍ  ىٍسكى ى الكًذم عى كىاييكا  (ًلويكىعلرى المكلي عى
( ]الزمر:  [ كالتودور: لوكعر ا عياـ  سك  العمؿ الذم عممكا ّٓوىٍعمىميكفى

 كوجزواـ  جرهـ  اةسف العمؿ الذم كايكا وعممكف.

                                                 

عراب الور ف الميسكب  ل  الزٌجاج  ّٓٔ/ُ( معايي الور ف لمعراّ ُ( ، ك رح ّّٕ/ُكاع
 .ٕٔٓ-ٔٔٓ/ِكمغيي الم وب  ِٖٔ، ِٕٔ/ُافوض ال افوض ج ف مالؾ الك

، كالك اؼ َِّ/ُ( ويظر المصادر السا وض، كجامع ال واف عف تاكوؿ  م الور ف ِ(
ك رح التصرو  عم  التكإو  لخالد  ُٗٓ/ ُ، ك رح ا ف عووؿ، الةا وض ِٖٖ/ِ

 .ٕٓ/ٔكخزايض ايدب  َُٖ -ٖٕٗ/ ِكيتائج التةصوؿ  ُُّ/ ُايزهرم 
 .ْْٔ/ُ( معايي الور ف ّ(
 .ِٓ/ّ(  رح الرإي عم  الكافوض ْ(
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فكؿا ًمف (ما( ك(الذم( في يةك : كذلكـ ما ظييتـ  ر كـ  رداكـ ، 
كيةك: كذلكـ الذم ظييتـ  ر كـ  رداكـ ، لوست مصدروض يياا تؤكؿ  ما 

دها  مصدر  تودور : كذلكـ ظيكـ  ر كـ  رداكـ ،  ؿ كمتاهما مصدروض  ع
يٌياا كصمض لكصؼ ما ودؿ عم  معي  المصدر  صمتاا كالدلوؿ عم  ذلؾ 
 ) اًسًروفى ـٍ فىاىٍص ىٍةتـي ملٍف اٍلخى ـٍ  ىٍردىاكي ـي الكًذم ظىيىيتـي ً رى لكي ـٍ ظىيحكي ذىًلكي ةكلل تعال : (كى

 [.ِّ]فصمت: 
مصدروض مذؿ (ما( المكصكلض ج وصٌ   ظاار مكصكفاا،  ٌما ك(ما( ال

(الذم( المصدروض فاي مذؿ (الذم( المكصكلض وص   ظاار مكصكفاا فود 
كرد مةذكفنا في ا وات التي است اد  اا اليةاة كالمعسركف كظار في هذه 

 ا وض كفي ا وض التي مٌر اجست ااد  اا.
ا( المكصكلض ك(الذم( المكصكلض كفرؽ الدكتكر فاإؿ السامرائي  وف (م

 اٌف ايكل  كيإعت لما هك عاـ غور مةدد  خّؼ الذايوض التي كإعت ًلما 
ـٍ  ىٍجرىهيـ ً اىٍةسىًف  لىيىٍجًزوىيكاي هك خاصا كمعمكـ كاةتج  ذ ات ذلؾ  وكلل تعال : (كى

(]اليةؿ:  ـٍ [ كةكلل تعال : (لىييكىعلرىفك عىٍياي ٕٗمىا كىاييكٍا وىٍعمىميكفى لىيىٍجًزوىيكاي ـٍ كى ـٍ سىولئىاًتًا
( ]العيك كت:   .(ُ( [ٕ ىٍةسىفى الكًذم كىاييكا وىٍعمىميكفى

كالظاهر  ٌف (ما( لوست مكصكلض في سكرة اليةؿ ،  ؿ هي مصدروض 
ككذلؾ (الذم( في سكرة العيك كت ، ككذلؾ ةاؿ في ةكلل تعال : (ج تيؤىاًخٍذًيي 

(]الكاؼ:  ا يىًسوتي لموصكد  وكلل ( ما يسوت( يسواف مخصكص [ ((إًّ مى
كهك العاد الذم  وياما ، كلك ةاؿ:  اف يسوت ، كاف المعي   ٌيل  خذه  م د  

ككما جاز في (الذم( المكصكلض  ف ترد عادوض  ك جيسوض جاز  (ِ( اليسواف((
ذلؾ في الذم المصدروض ، كاليسواف هيا مصدر داؿ عم  اليكع كما  وكف  ٌج 

ا معاكدنا  ٌيل  استعم اؿ (ما( دٌؿ عم  العمكـ كلك  راد يسواينا مخصكصن
                                                 

 .َُٓ-ُْٗ/ُ( معايي اليةك ُ(
 .ُٓٓ/ّ( معايي اليةك ِ(
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جستعمؿ (الذم( المصدروض العادوض كةاؿ: ج تؤاخذيي  الذم يسوت ، كةكلل 
رى  ىٍويىايـٍ ذيـك جى وىًجديكٍا ًفي  كلميكؾى ًفومىا  ىجى تك ى ويةى ّى كىرى لؾى جى ويٍؤًمييكفى ةى تعال : (فى

ا مل  رىجن ـٍ ةى ا( ]اليساّ:  ىيعيًسًا ملميكٍا تىٍسًمومن ويسى ٍوتى كى [ معياه : فّ وجدكا ٓٔمكا ةىإى
ا مف كٌؿ ةإاّ ،  ك مف  ٌم ةإاّ كاف ةإوت ، كهك  في  يعساـ ةرجن
المعي  المراد ، كلك ةاؿ:  الذم ةإوت ، لكاف المعي :  الوإاّ الذم 

 ةإوت.
سىوىٍوتى لىيىا( ]الوصص: كاستعمؿ (ما( في ةكلل تعال : (ًلوىٍجًزوىؾى  ىٍجرى مىا 

[ لوعٌ ر عف سوي مكس  عمول السّـ  دجلض العمكـ ج  دجلض ا فراد ِٓ
لوككف المعي :  جر سووؾ ،  م سوي كاف ، ماما كاف يكعل كالجاد الذم 
 ذلتل فول م الغض ميل في مجازاتل عم   ةسايل كتاكودها ، كلك استعمؿ (الذم( 

كلكاف التودور:  جر السوي الذم سووت ،  المصدروض لما  فادت هذا المعي 
فوككف العرؽ  وف (ما( المصدروض ك (الذم( المصدروض هك العرؽ الذم  وياه 

 في ال اب ايكؿ  وف (ما( المكصكلض ك(الذم( المكصكلض.
ر  المبحث الثاني : معنى )ما( المصدرية كمعاني )ما( األيقى
المعي  المعاكـ مف وتةدد يكع ا عراب في  م  اهد كاف  تةدود 

السواؽ ، كوككف هذا عيدما ج يجد ذمض ةرويض لعظوض ةاطعض تةدد المعي  
ّن : ساؿ  المراد ، لكٌيل  ذا كجدت هذه الورويض اعتًمد عمواا ، فإذا ةميا مذ
التمموذى معمـه ، فإف يسؽ هذا المذاؿ ووتإي  اف وككف (التمموذ( هك العاعؿ 

المععكؿ ؛  ٌج  ٌف يصب ايكؿ كرفع الذايي السائؿ ، ك(معمـ( هك المسؤكؿ 
 ةطع  ف وككف المعي  عكس ذلؾ ، ككذلؾ ايمر في تةدود  يكاع (ما(.

ككما و وع الت اس (ما( المكصكلض  المصدروض كورفع هذا اجلت اس  عكد 
الإمور عمواا ، و وع الت اس (ما( المصدروض  المكصكلض كورفع  تجردها مف 

ما وجمع عمول اليةاة ، كوتجٌم  ذلؾ في مذؿ ةكلل  الإمور العائد ، كهذا
فيكيىلي ًمف  ىٍعًد مىا  رل ـى الٌمًل ذيـك ويةى ّى ـٍ وىٍسمىعيكفى كى ٍياي ةىٍد كىافى فىًروؽه مل تعال : (كى
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وىميكهي(]ال ورة:  [ فإٌف (ما( في هذه ا وض مصدروض ، كج وصٌ   ٌف تككف ٕٓعى
الااّ في (عومكه( غور عائد عم  (ما( مكصكلض لتجردها مف الإمور العائد، ك 

 .(ُ(،  ؿ عم  كّـ ا ، كالتودور : مف  عدما عومكا كّـ ا
لكٍكٍا  ف تىكى ييكٍا ً ًمٍذًؿ مىا  مىيتـي ً ًل فىوىًد اٍهتىدىكٍا ككاًع كمف ذلؾ ةكلل تعال : (فىًإٍف  مى

ـٍ ًفي ً وىاؽو فىسىوىٍكًعوكىايـي الٌملي كىهيكى  ـي(]ال ورة:فىًإيكمىا هي [ فإٌف (ما( ُّٕالسكًموعي اٍلعىًمو
ا مصدروض ؛ يٌف الإمور في  ل غور عائد عمواا ،  ؿ عم  ا ،  هيا  وإن
س ةايل،  ك مةمد صم  ا عمول كسمـ،  ك الور ف ، كلك ةوؿ: فإف  ميكا  ما 
 ميتـ  ل ، لكايت (ما( مكصكلض؛ لعكد الإمور في ( ل( عمواا ، كالمعي : 

 .(ِ(ميكا  ا الذم  ميتـ  لفاف  
كةاؿ ا ف ايي ارم في ةكلل تعال : (ًلوىٍجًزوىؾى  ىٍجرى مىا سىوىٍوتى 

[ ((كج وجكز  ف تككف (ما( مكصكلض ؛ يٌياا لك كايت ِٓلىيىا(]الوصص: 
مكصكلض لكاف المعيٌي  اا الماّ كالذم وجزاه  جر السوي ج  جر الماّ ؛ يٌف 

ك مذؿ هذا  (ّ( فكجب  ف تككف مصدروض ج غور(( ايجر لمعمؿ ج لمعوف ،
ةاؿ ا ف ه اـ فميع  ف تككف مكصكلض ؛ يٌف ايجر عم  السوي الذم هك 

كسو  : فعؿ متعدٍّ  ل  مععكلوف يةك: سواه ا الغوث ،  (ْ(فعمل ج عم  الغيـ
فالمعيٌي  ل في الكجل الممتيع ج وص   ف  (ٓ(كةد وواؿ سواه لما وتل كيرإل

ف الماّ  ٌج عيد جعؿ ا وض  تودور:  جر الماّ الذم سووتل لمغيـ ، كج وكك 
وص   ف وككف الغيـ  ٌج عيد جعماا  تودور:  جر الغيـ التي سووتاا الماّ  ك 

 التي سووتاا  الماّ.
                                                 

 .َٖ/ُ( الت واف في  عراب الور ف ُ(
 .ُِِ-ُُِ/ُ( الت واف في  عراب الور ف ِ(
 .ُِّ/ِ( ال واف في غروب  عراب الور ف ّ(
 .َّّ/ُ( مغيي الم وب ْ(
 .ُٕٔالعرب، المجمد الذايي ص( لساف ٓ(
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كتككف (ما( مكصكلض في ةكلل تعال : (كىالٌملي ميٍخًرجه مكا كييتيـٍ 
(] ال ورة: كف مصدروض  ٌج  ذا كايت  معي  المععكؿ فوككف [ كج تكِٕتىٍكتيميكفى

كيظوره ةكلل تعال : (لىف  (ُ(التودور: وخرج كتمايكـ، كالمراد وخرج مكتكمكـ
(] ؿ عمراف: تك  تييًعويكٍا ًممكا تيًة حكفى [ فإٌف (ما( هيا مكصكلض كلـ ِٗتىيىاليكٍا اٍلً رك ةى

ةاؿ العك رم : فإف جعمت وجوزكا  ف تككف مصدروض ؛ يٌف المة ض ج تيعؽ ، 
لجكاز  ف وككف المعي  : ةت  تيعوكا  ( ِ( المصدر  معي  المععكؿ جاز((

 المة كب لدوكـ مف الماؿ كالطعاـ.
ك جاز العٌراّ في (ما( في ةكلل تعال : (ةىاؿى وىا لىٍوتى ةىٍكًمي وىٍعمىميكفى * ً مىا 

ض ، ذـ  وكف  ٌيل [  ف تككف مكصكلض  ك مصدروِٕ-ِٔغىعىرى ًلي رى لي(]وس:
((لك جعمت (ما( في معي  ( ٌم( كاف صكا نا ، وككف المعي  : لوتاـ وعممكف 
ـى غعر لي ر ي ،   مك  يّ غعر لي ر ي ، كلك كاف كذلؾ لجاز فول :  

يٌف ايصؿ كايكذر في  لؼ (ما( اجستعااموض  ف تةذؼ  (ّ(  يوصاف ايلؼ((
( استعااموض في ةكلل تعال : (ةىاؿى فىً مىا في ةالض جٌرها ، ككذلؾ ةوؿ :  فك (ما

(]ايعراؼ: ـى ـٍ ًصرىاطىؾى اٍلميٍستىًوو ٍوتىًيي يىٍةعيدىفك لىاي [ كالمراد مف (ما( في ُٔ ىٍغكى
المكإعوف كما وظار في السواؽ معي  المصدروض ، كةد يسب  ل  الكسائي 

ذ لك كايت كذلؾ هػ(  ٌيل رٌد ةكؿ المعسروف الوائموف  اٌياا استعااموض  ُٖٗ(ت 
 .(ْ(لجاّت  غور  لؼ

                                                 

 .ٖٕ/ُ( الت واف في  عراب الور ف ُ(
 . ِٕٗ/ُ( الت واف في  عراب الور ف ِ(
 .ّٕٓ-ّْٕ/ِ( معايي الور ف ّ(
عرا ل ْ( عراب الور ف لميةاس ِّٖ/ْ( معايي الور ف كاع ، ّٖكايزهوض ص ُٕٔ/ِ، كاع

، ِّٗ/ِكايمالي ال جروض  ُِ-ُُ/ْكالك اؼ  َُٔ/ِكم كؿ  عراب الور ف 
، كالت واف في َٔ/ِٔكمعاتو  الغوب  ِّٗ/ِكال واف في غروب  عراب الور ف 
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كةد كذر دخكؿ (ما( المصدروض عم  (كاف( في التيزوؿ ، كوكلل تعال : 
(]ال ورة:  (]ايعراؼ: َُ(ً مىا كىاييكا وىٍكًذ يكفى [ كةكلل تعال  : (ً مىا كىاييكٍا وىٍظًمميكفى

كمذهب  (ُ([ فمف اليةاة مف جعؿ ا وض ايكل   تودور :  ككياـ وكذ كفُِٔ
سو كول كجماكر اليةاة (( ٌيل  دخؿ (كاف( لوخ ر  ٌيل كاف فوما مإ  كما 
توكؿ: ما  ةسفى كاف ع دى ا ، فايت تعجب مف (ع د ا( ج مف (ككيل( 

ٌيما كةع التعجب مف المعظ عم  ككيل(( فصمض (ما( المصدروض في ايكل   (ِ(كاع
كذلؾ ةكلل تعال  ( ما كايكا هي (وكذ كف( كلوس كاف ، كالتودور :  كذ اـ ، ك 
 ظار  (ْ(غور  ٌف الط رم (ّ(وظممكف( تودوره :  ظمماـ، ج  ككياـ وظممكف

 مخالعتل لاذا الكجل. كالصةو  ما ذهب  لول الجماكر.
ككردت (ما(  عد (ساّ( في عدة مكاإع مف الور ف الكروـ، كما في 

ا وىٍعمىميكفى  ـٍ سىاّ مى ٍياي كىًذوره مل [ كةكلل تعال : ( ىجى ٔٔ(]المائدة: ةكلل تعال : (كى
( ]اييعاـ:  كفى ا وىًزري [ كةد  جاز اليةاة كالمعسركف  ف ِٓ، كاليةؿ:ُّسىاّ مى

تككف (ما( يكرة مكصكفض ميصك ض عم  التمووز ك(ساّ(  معي  فعؿ الذـ 
ّن : ( ا وىٍةكيميكفى ( ئس( كالتودور في ةكلل تعال  مذ ، ُّٔ(]اييعاـ: سىاّ مى

[ ساّ ال يّ  وئنا وةكمكف ، كجاز ُِ، الجاذوض: ْالعيك كت:  ،ٗٓاليةؿ: 

                                                                                                                

كال رهاف في عمـك الور ف  ََّ-ِٗٗ/ُكمغيي الم وب  َُٖ/ِ عراب الور ف 
 .ٗٗ/ٔ، كخزايض ايدب َْْ-َّْ/ْ

كال ةر المةوط  ٓٓ/ُ، كال واف في غروب  عراب الور ف ٖٕ/ُ( م كؿ اعراب الور ف ُ(
ُ/َٔ. 

، ِٖٔكالممع ص ٓٓ/ُكال غدادوات  َْ/ُ، كمعايي الور ف لأخعش ّٕ/ُالكتاب  (ِ(
 .َّْ/ُكمغيي الم وب  ُِٕكةكاعد المطارةض ج ف  واز اليةكم ص

، ُٖ/ُكالك اؼ في يكت المعايي كا عراب  ُٗٔ( المختصر في اليةك لمجكالووي صّ(
 .ِٕ/ُكالت واف في  عراب الور ف 

 .ِٖٔ/ُ( جامع ال واف ْ(
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 ف وككف (ساّ( عم   ا اا ك(ما( مكصكلض كالتودور: ساّ ال يّ الذم 
 . (ُ(وةكمكيل ،  ك تككف مصدروض ، كالتودور: ساّ ةكماـ

كالظاهر الكجل ايخور؛ يٌف المراد في هذه ا وات كصؼ مصدر 
ةكل ، كيظور ا وات المذككرة ةكلل تعال : الععؿ  السّك كهك في المعي   

(]اييعاـ:  ٍيايـ مكا كىاييكٍا وىٍعمىميكفى ً طى عى ةىعى ٖٖ(كلك  ىٍ رىكيكٍا لىةى [ كةكلل تعال  (فىكى
(]ايعراؼ:  ؽح كى ىطىؿى مىا كىاييكٍا وىٍعمىميكفى ً طى مىا ُُٖاٍلةى [ كةكلل تعال : (كىةى

يىعيكٍا ًفواىا كى ىاًطؿه مكا كىا ( ]هكد: صى [ فإٌف (ما( في هذه ا وات ُٔييكٍا وىٍعمىميكفى
مصدروض ؛ جف المعي  :  طؿ كة ط عمماـ كصيوعاـ، وؤود ذلؾ كةكلل 

ـٍ ًفي الدحٍيوىا كىا ًخرىًة(]ال ورة:  الياي ً طىٍت  ىٍعمى [ كةكلل ُِٕتعال : (فىايٍكلىػًئؾى ةى
ً طى  مىف وىٍكعيٍر ً اً ومىاًف فىوىٍد ةى ميلي(]المائدة: تعال : (كى [ ك طّف العمؿ ٓعىمى

 .(ِ(كة كطل معياهما كاةد
( في عدة مكاإع مف الور ف الكروـ كوكلل تعال   ّن ككردت (ما(  عد (ةمو

(]ال ورة:  ّن ما وؤميكفى كفى [ كةكلل تعال : (ٖٖ(فومو ّن مكا تىذىككري [ ّ(]ايعراؼ: ةىًمو
(]اي كفى ّن مكا تىٍ كيري [ كالظاهر كما ِّ، كالممؾ: َُعراؼ: كةكلل تعال : (ةىًمو

( هيا تعيي الوٌمض ك(ما( مصدروض ، فوككف معي  ةكلل  ّن هك كاإ   ٌف (ةمو
( ةٌؿ  وماياـ ، كةكلل تعال  : ( ّن ما وؤميكفى كفى تعال  : (فومو ّن مكا تىذىككري ( ةىًمو

( معي كفى ّن مكا تىٍ كيري اه : ةٌؿ  كريكـ معياه : ةٌؿ تذٌكريكـ ، كةكلل تعال  : (ةىًمو
( معياه اليعي ، كيىسب  ل   وخل  ّن  ٌج  ٌف العٌراّ ذكر  ٌيل وجكز  ف وككف (ةىًمو
الكسائي  ٌيل يوؿ عف العرب ةكلاـ : مررتي   ّد ةٌمما تي ت  ٌج ال صؿ 

                                                 

عرا ل َّ/َِ، ُِٖ/ُُ( جامع ال واف ُ( عراب الور ف ِِْ/ِ، كمعايي الور ف كاع ، كاع
، ُٕ/ِ،  ٖٓٔ/ُكالك اؼ  َِٓ/ُكم كؿ  عراب الور ف  ُُّ/ّلميٌةاس 

، كالت واف في  عراب ِّْ، ُّٗ/ُكال واف في غروب  عراب الور ف  َْْ/ّ
 .َْٗ/ُالور ف 

 .ُّٓ، ُٔ/ُ( المعجـ الكسوط ِ(
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ك جاز  (ُ(كالكٌراث ،  م: ما تي ت  ٌج هذوف ، كوجكز  ف تعود معي  الوٌمض
فوككف  (ّ(. كاختار الط رم معي  اليعي(ِ(لكجاوفاليةاة كالمعسركف هذوف ا

كفى معي  ةكلل ( ّن مكا تىذىككري ّن مكا ةىًمو ، كمعي  ةكلل تعال  (ةىًمو (ج تذٌكر لاـ  صّن
( ج و كركف  صّن  كفى تىٍ كيري
كو دك  ٌف المراد معي  الوٌمض ، كما ةكاه  (ْ(

ا عم  هذا الكجل ، فوككف معي   : مررت   ّد ةؿ الكسائي ومكف ةممل  وإن
 ي اتاا  كجل عاـ ، كلـ وكذر فواا  ٌج ال صؿ كالكٌراث.

كلـ وجز اليةاة كالمعسركف  ف تككف (ما( يافوض في هذه ا وات يٌياا 
( وككف معياه  ّن ما وؤميكفى ّن (فومو  اذا الكجل ج وصٌ  معياها فوكلل تعال  مذ

(  معي  الوٌمض ،  اليعي : ةٌؿ عدـ  وماياـ ، وعيي كذر ، هذا عي ّن د جعؿ (ةمو
(  معي  اليعي ، فيعي اليعي  ذ ات، فوككف المعي  ذ ت  ّن  ٌما عيد جعؿ (ةمو

  وماياـ، ككّ المعيووف ج وصٌ  كغور مراد.
 ٌج  ف العك رم ةاؿ في هذه ا وض ما لعظل : ((كةوؿ (ما( يافوض ،  م: 

ّن  ّن كج كذورنا ، كمذمل (ةىًمو ( ك ( فما وؤميكف ةمو كفى كفى مكا تىٍ كيري ّن مكا تىذىككري ( ةىًمو
ٌيما وإعؼ  وئنا مف جاض تودـ معمكؿ (ما( في  كهذا  ةكل في المعي  ، كاع

كمذؿ هذا ةاؿ ا ف ه اـ فاجاز  ف تككف (ما( يافوض ،  (ٓ(ةوز (ما( عمواا((
عدها  ٌج  ٌيل إٌععل  اٌف (ما( اليافوض لاا الصدارة في الكّـ ، فّ وعمؿ ما  

 .(ٔ(فوما ة ماا

                                                 

 .َٔ-ٗٓ/ُالور ف ( معايي ُ(
 .ٖٕ/ّكال رهاف في عمـك الور ف  ُْٔ/ُ( الك اؼ ِ(
 .ٗٗٓ/ٓ، ُّّ-ِّٗ/ِ( جامع ال واف ّ(
كالك ؼ في يكت المعايي  ٖٕ/ّ، ّّّ/ِ، َُٕ/ُ(  ال واف في غروب  عراب الور ف ْ(

 .ٔٓ-ٓٓ/ُكا عراب 
 .َٗ/ُ( الت واف في  عراب الور ف ٓ(
 .ُّٕ-ُّٔ/ُ( مغيي الم وب ٔ(
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كمما تودـ مف كّـ اليةاة كالمعسروف ة ؿ العك رم كا ف ه اـ، ت وف  ٌيل 
(  معي   ّن ٌيما  جازكا اف تككف (ةمو لـ وجز  ةد مياـ  ف تككف (ما( يافوض ، كاع
اليعي ، فو دك  ٌيل كةع ذمض الت اس ، كالدلوؿ عم  ذلؾ  ٌيل عيد جعؿ (ما( 

تككف  المعي  الجائز الذم ذكره العك رم ((فما يافوض في هذه ا وض ، ج 
ّن كج كذورنا((  ؿ تككف  المعي  غور الجائز الذم  ٌوٌياه ، كهك:  وؤميكف ةمو
ذ ت  وماياـ ،  ك كذر ، كهك معي  مخالؼ لمسواؽ ؛ لذلؾ لـ ووؿ  ل اليةاة 

 كالمعسركف.
ت ، كفي  ٌج  ٌف الط رم يوؿ الوكؿ  جكاز هذا الكجل في غور هذه ا وا

(]الذاروات:  عيكفى ّن ملفى المكٍوًؿ مىا وىٍاجى مكإع كاةد ، هك ةكلل تعال : (كىاييكا ةىًمو
ا ؛ يٌيل عيد جعؿ (ما( يافوض وككف المعي  : ُٕ [ كهك كجل ج وصٌ   وإن

ّن ميل  الع ادة ،  ّن مف الموؿ ، كووإكف كةتنا ةمو  ٌياـ كايكا ويامكف كةتنا طكو
  المراد ؛ يٌف ا وض تعيي ًةمكض هجكعاـ ،  م : ًةمكض يكماـ ؛ كهذا خّؼ المعي

لذلؾ فإٌف مف  جاز هذا الكجل ، لـ وجزه  ٌج  تاكوؿ  عود ، كهك الكةكؼ عم  
(ةموّ( كالمعي  : كايكا ةموموف ، كاج تداّ  عد ذلؾ مف ةكلل تعال : (ملفى المكٍوًؿ 

عيكف( ا وىٍاجى مى
موؿ كٌمل كج ويامكف ، كهذا تاكوؿ فول  عد  م: كايكا وةوكف ال (ُ( 

ذا  مكف الوكؿ  اذا التاكوؿ عم   عده في هذه ا وض ،  (ِ(كتعسؼ كاإةاف كاع
 ج ومكف الوكؿ  ل في ا وات ايخرل.

                                                 

 .ُٗٗ-ُٖٗ/ِٔمع ال واف ( جاُ(
عرا ل  ْٖ/ّ، كمعايي الور ف لمعٌراّ ِِٔ/ّ( مجاز الور ف ِ(  ّٓ/ٓكمعايي الور ف كاع

كمعاتو  الغوب  ِّٖ/ٗ، كالت واف في تعسور الور ف ٕٖٔ/ِكم كؿ  عراب الور ف 
 .ِّْ/ْ، كتعسور الور ف العظوـ ج ف كذور َِِ -َُِ/ِٖ
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هػ(  ل   ٌف معياها: ّْٓكفي دجلض (واجعكف( ذهب ا ف العر ي (ت
وؿ ؛ يٌف طكؿ الوواـ وساركف، كذكر  ٌف ا س ةايل مدح ةٌمض الع ادة في الم

 . كهذا ةكؿ غروب تعٌرد  ل ، كهك مخالؼ  جماع المعسروف.(ُ(لوس  ا مكاف
ٌيما المراد  كالظاهر  ٌيل لوس المراد عدـ يكماـ ، كج كذرة يكماـ ، كاع
طكؿ ةواماـ ، كالمعي :  ٌياـ كايكا ويامكف ةموّ كوساركف كذورنا ،  دجلض ةكلل 

ّن * ًيٍصعىلي  ىًك تعال  في سكرة  خرل : (وى  ا  ىوحاىا اٍلميزكملؿي * ةيـً المكٍوؿى ً ج ةىًمو
(]المزمؿ:  ّن تلًؿ اٍلويٍر فى تىٍرًتو مىٍوًل كىرى ّن *  ىٍك ًزٍد عى [ كةكلل ْ-ُايويٍص ًمٍيلي ةىًمو

ًيٍصعىلي  ـي  ىيكؾى تىويكـي  ىٍديى  ًمف ذيميذىًي المكٍوًؿ كى طىاًئعىضه ملفى  تعال : (ً فك رى كؾى وىٍعمى ذيميذىلي كى كى
(]المزمؿ:  [ فود  ونف ا ، س ةايل، في هذه ا وات،  ٌف رسكلل َِالكًذوفى مىعىؾى

صم  ا عمول كسمـ، كصةا ض رسكلل رإي ا عياـ، كايكا ووإكف  كذر 
الموؿ  الع ادة ؛ فالكجل  ف تككف (واجعكف(  معي : ويامكف ج  معي : 

( داٌلض عم  معي  الًومكض ج عم  معي  اليعي.  وساركف، ك ف تككف ّن (ةمو
ا است عاد ككف (ما( يافوض ، كمذؿ هذا وواؿ في ا وات ايخرل  كالكجل  وإن

 يٌياا كايت عم  يسواا.
 (ِ(كالكجل المختار كالم اكر عيد اليةاة كالمعسروف  ف تككف (ما( زائدة

(  ف ك جاز الزمخ رم في (ما( في ةكلل تعال : (ةىًمو عيكفى ا وىٍاجى ّن ملفى المكٍوًؿ مى

                                                 

 .ُِٕٗ/ْ(  ةكاـ الور ف ُ(
، كمعايي الور ف ُّٔ-ُّٓ/ُ، كمعايي الور ف لأخعش ُْٗ، ُُّ/ِالور ف ( مجاز ِ(

عرا ل  عراب الور ف لميٌةاس  ُِٖ/ٓ، ُّٔ/ِكاع كالصاة ي  ِّّ/ِ، ٗٓٓ/ُكاع
، كالك اؼ ٕٓٓ/ِ، ِْٖ، ُِٖ/ُكم كؿ  عراب الور ف  ُُٕفي فول المغض ص

، ِّٖ/ِٗكالت واف في تعسور الور ف لمطكسي  ّٕٕ، ُٗٗ/ّ، ٖٔ/ِ، ُْٔ/ُ
-ّٖٗ، ّٗ/ِ، ّْٓ-ّّٓ، َُٕ-َُٔ/ُكال واف في غروب  عراب الور ف 

 .َُِ/ِٖ، كمعاتو  الغوب ُُّ/ُكزاد المسور  َّٗ
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كج وصٌ  هذاف الكجااف ؛  ذ لوس ذمض  (ُ(تككف مكصكلض  ك يكرة مكصكفض
إمور ظاهر  ك موٌدر وص ي عكده عم  (ما( كهذا ما صرح  ل الط رم في 

ّن مكا ويٍؤًمييكفى ةكلل تعال  : (  .(ِ( (فىوىًمو
. ك يكر ا ف (ّ(، ك يّ ما كةوؿ: (ما( يكرة م امض ، كما وواؿ:  مر ما

ّن مكا الووـ زوادتاا ، كذهب  ل   ٌياا تعود الةصر ، فوكلل تعال : ( فىوىًمو
ّن ويٍؤًمييكفى  كةممياا عم  الةصر ج و دك كجاا  (ْ(( معياه: ما وؤميكف  ٌج ةمو
 .(ٓ(مو كج

ّن مكا ويٍؤًمييكفى كةد ذيكر في كجل (الوٌمض( في ةكلل تعال  : ( عدة  (فىوىًمو
معاف:  ةدها  ٌياـ وؤميكف  الوموؿ مما  يزؿ ا كوكعركف  الكذور مما سكاه ، 
كإوماياـ  ا ككعرهـ  مةمد صم  ا عمول كسمـ كما  ييزؿ  لول. كالذايي: 

ّن مف الزماف (ٔ( ٌياـ ج وؤمف مياـ  ٌج الوموؿ  .(ٕ(كالذالث  ٌياـ وؤميكف ةمو
ا( مكصكلض عائدة عم  معي  الجيس كالكجل الذايي ووإي  ف تككف (م

كالذالث، ووإي اف تككف ظرفوض زمايوض ، كظاهر ا وض ودٌؿ عم  المعي  
لىًئف سىاىٍلتىايـ مكٍف  ايكؿ ، كعم   ٌف (ما( مصدروض ، كوؤود ذلؾ ةكلل تعال : (كى

مىؽى السكمىاكىاًت كىايٍرضى لىوىويكليفك المكلي(]الزمر:  هؿ [ كةكلل تعال  عف  ّٖخى
( ]ال ورة:  كفى ً  ىٍعضو تىٍكعيري [ كهذا هك الكجل ٖٓالكتاب: ( ىفىتيٍؤًمييكفى ً  ىٍعًض كى

                                                 

 .ّٗٗ-ّٖٗ/ْ( الك اؼ ُ(
 .ِّٗ/ِ( جامع ال واف ِ(
 .ُّٕ-ُّٔ/ُ، كمغيي الم وب ُٕٓ/ُ( مجمع ال واف في تعسور الور ف ّ(
 .َُٓ/ِ(  دائع العكائد ْ(
 .ََُ-ٖٗ/ّ( معايي اليةك ٓ(
 .ُٖٗ/ِٔ، ُّّ-ِّٗ/ِ( جامع ال واف ٔ(
 .ُُّ/ُ( زاد المسور في عمـ التعسور ج ف الجكزم ٕ(
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المراد في ا وات ايخرل كالتودور : ةٌؿ ا وماف الذم وؤميكف ، كال كر الذم 
 ت كركف ، كالتذكر الذم تتذكركف، كالاجكع الذم كايكا واجعكف.

ا ذايونا مف (ما( الم صدروض ، كهي الزمايوض ، التي كوذكر اليةاة ةسمن
. (ُ(وص  تودورها  كممض (مدة(  ك (كةت(  ك (زمف( يةك:  يا مووـه ما  ةمتى 

ـٍ ً ف طىمكٍوتيـي  مىٍوكي يىاحى عى كلاا في الور ف الكروـ  كاهد، مياا ةكلل تعال  : (جك جي
(]ال ورة:  ـٍ تىمىسحكهيفح ا لى  [.ِّٔاليلسىاّ مى
. كمياـ مف (ِ(ال رطوض  معي :  ٍف لـ تمسكهفٌ  غور  ٌف (ما( هيا تةتمؿ

 جاز  ف تككف مكصكلضن صعضن لميساّ ، كالتودور:  ٍف طموتـ اليساّ الّتي لـ 
كةد تودـ  ٌف (ما( المكصكلض ج وصٌ   ظاار مكصكفاا ؛ لذلؾ لـ  (ّ(تمسكهفٌ 

از  ٌج  ٌيل وجكز  ف تككف  دجن مف اليساّ كما ج (ْ(وجز   ك ةواف هذا الكجل
(]اييعاـ:  مىا  ىطىفى هذا في ةكلل تعال : (كىجى تىٍورى يكٍا اٍلعىكىاًةشى مىا ظىاىرى ًمٍياىا كى

[ كالراج   ٌياا مصدروض ظرفوض ، كالتودور: زمف ترؾ مٌساٌف،  ك مدة لـ ُُٓ
 .(ٓ(تمسكهفٌ 

مىٍكٍا  كٍا مىا عى ًلويتى لري كةوؿ:  ٌف (ما( مكصكلض في ةكلل تعال  (كى
[ كالتودور: لوتٌ ركا ما عمكا عمول تت ورنا ، كالكجل  ٌياا ٕ]ا سراّ: تىٍتً ورنا(

 .(ٔ(مصدروض ظرفوض ، كالتودور: لوتٌ ركا مدة عمٌكهـ

                                                 

 .َُْ -َُّ، كعمدة الةافظ صُٖٗ -ُٕٗ/ ّ، كالموتإب َُِ/ ّ( الكتاب ُ(
/  ُ، كال واف في غروب  عراب الور ف ُّٓ/ ُ( الك ؼ في يكت المعايي كا عراب ِ(

 .ُّٖ-ُّٕ/ ُكمغي الم وب  ُِٔ
 .ُٗٗ/ ّ.ف كالجامع يةكاـ الور ف ُّٕ -ُّٔ/ ٔ( معاتو  الغوب ّ(
 .ُِّ/ ِ( ال ةر المةوط ْ(
كمغيي  ُٖٖ/ ُكالت واف في  عراب الور ف  ُِٔ/ ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف ٓ(

 .ُّٖ -ُّٕ/ ُالم وب 
 .ّّٕ/ ِور ف كمعترؾ ايةراف في  عجاز ال ٕٖ/ ِ( ال واف في غروب  عراب الور ف ٔ(
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كتةتمؿ  ٍف تككف مصدروض ظرفوض في ةكلل تعال : (فىاتكويكا المكلى مىا 
(]التغا ف:  . كايرج   ٌياا (ُ([ كالتودور: فاتوكا ا مدة استطاعتكـُٔاٍستىطىٍعتيـٍ

مصدروض غور ظرفوض ؛ لوككف المعي   كذر مّّمض لما جاّ  ل التيزوؿ، فا 
تك   ، س ةايل،  مريا  ف يع ده كيتوول في كؿ كةت ، ةاؿ تعال : (كىاٍع يٍد رى كؾى ةى

(]الةجر:  [ يٌيل س ةايل، وىٌسرى ليا ع ادتل فواؿ جؿ  ايل: (جى ٗٗوىٍاًتوىؾى اٍلوىًووفي
ٍسعىاىا( ]ال ورة: ويكى  فىاتكويكا المكلى مىا [ فوككف ةكلل تعال : (ِٖٔملؼي الٌملي يىٍعسنا ً جك كي

 ك ا ذلكا في توكل ا  (ِ(( معياه : اتوكا ا ةدر استطاعتكـاٍستىطىٍعتيـٍ 
 .(ّ(استطاعتكـ

ّن داًج عم  الزماف ، ةكم فواا معي  الظرفوض،  ذا كردت صمض (ما( فع كاع
مىاىا  ى ىدنا مكا دىاميكٍا ًفواىا(]المائدة:  كوكلل [ ِْتعال : (ةىاليكٍا وىا ميكسى  ً يكا لىف يكٍدخي

 .(ْ(كالتودور: مدة دكاماـ فواا
ك جاز اليةاة زوادة ( ٍف(  عد (ما( المصدروض الظرفوض يةك: ايتظريي ما 

لور ف كلـ ورد مذؿ هذا ايسمكب في ا (ٓ( ٍف جمسى الواإي،  م : مدة جمكسل
 الكروـ.

ا دٌلت عم  الزماف مف دجلض مكصكفاا ،  ك(ما( المصدروض الظرفوض  وإن
(]فاطر:  ـٍ ييعىملٍركيـ مكا وىتىذىككري ًفوًل مىف تىذىككرى لى : ( ىكى ّن فإٌف (ما( في ةكلل تعال  مذ

[ وجكز  ف تككف مصدروض ظرفوض  ٌج  ٌياا جعمت  اذا الكجل  تودور: زمف ّٕ

                                                 

 .َّْ/ ُ( مغيي الم وب ُ(
 .ْْٖ/ ّ(  عراب الور ف لميةاس ِ(
 .َٓٓ/ ْ( الك اؼ ّ(
 .ِٖٖ/ ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف ْ(
، ك رح الكافوض ج ف جماعض ّْْ/ ْ، ك رح الرإي عم  الكافوض ِِِ/ ْ( الكتاب ٓ(

 .ُّٕ/ ِ ، كالعكائد الإوائوض  رح كافوض ا ف الةاجب لمّ جاميْْٗص
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ك معي :  ك لـ يعمركـ ((دهرنا كزماينا وتسع لممتذكر  ف وتذكر فول  (ُ(ما وتذكر
كةوف  جازكا جعؿ (ما( مصدروض ظرفوض في (ِ( كوتكب كورجع عف المعاصي((

(]طل:  ا  ىيتى ةىاضو [ جعمت  تودور: اةض  مرؾ مدة ِٕةكلل تعال : (فىاٍةًض مى
 .(ّ(ما  يت ةاض

لكّـ  داة لكصؼ مكصكؼ فود اكتس ت هذه الدجلض مف استعمالاا في ا
 مودرو داؿو عم  الزماف  الجممض.

ك(ما( الزمايوض هذه كالظركؼ الزمايوض ةد تخرج عف معي  الظرفوض مذؿ 
 .(ْ((ما( في كيٌمما ال رطوض

ٌمٍستي ما جمسى زوده ، ترود  ل المكاف  كةاؿ ا ف ه اـ: (( ٌف يةك : جى
ممتيعه((
وض  عد  ف صٌ  كركدها كج مايع مف  ف ترد (ما( ظرفوض مكاي (ٓ(

ظرفوض زمايوض كوةدد ذلؾ المعي  المراد، فإذا  رود : جمىٍستي مدةى جمكًسل كايت 
ذا  رود مكاف جمكسل كايت مكايوض ،  ؿ ج مايع مف  ف تككف  زمايوضن ، كاع
مكًسًل ، فكؿ ذلؾ جائزه كمةتمؿه ، يٌف  مىٍستي هوئىضى جي ظرفوض ةالوض  تودور: جى

ٌيما هي معايي مكصكفاا كلكف اكتس ت هذه المعايي لوست  معايي (ما( كاع
 دجلض مصطمةاتاا لككياا يا ت ميا ل .

كمف اليةاة كالمعسروف مف التجا  ل  معي  الظرفوض المكايوض ً عىدلًه كجانا  
ٍكلىلي(] ال ورة:  اٍّت مىا ةى [ فود ُٕمف الكجكه المةتممض في ةكلل تعال : (فىمىمكا  ىإى

لععؿ ( إاّت( متعٌدونا ك(ما( مكصكلض في مةؿ يصب  جازكا  ف وككف ا
مععكجن  ل ،  ك  ف وككف جزمنا كاةتممت (ما( ذّذض  كجل :  كلاا  ٍف تككف 

                                                 

 .َُٕٔ/ ِ( الت واف في  عراب الور ف ُ(
 .ِٔٓ( يظـ العكائد كةصر ال رائد صِ(
 .ٕٖٗ/ ِ( الت واف في  عراب الور ف ّ(
 .َّٓ/ ُ( مغيي الم وب ْ(
 ( المصدر يعسل كالصعةض يعساا.ٓ(
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زائدةن ، كالذايي  ٍف تككف مكصكلض فاعؿ ( إاّت( ، ك ٌيث يٌياا  معي  
ايمكيض ، كالذالث  ٍف وككف فاعؿ ( إاّت( الإمور المستتر المسيد  ل  

،  ما (ما( فاي مكصكلض  معي  ايمكيض لوست فاعّن كج مععكجن  ل كج  اليار
 .(ُ(زائدة ،  ؿ ميصك ض عم  الظرفوض

ك(ما( المكايوض كالزمايوض ةد تخرج عف الظرفوض كالتي في ةكلل تعال : 
ا ًممكا كىايىا ًفوًل(]ال ورة:  ايمى  [. ّٔ(فىاىٍخرىجى

 الفصػػػػؿ الثػػػػػاني : )ما( النافية
 : المبػػػحث األكؿ : )ما( العاممة

كردت (ما( عاممض عمؿ (لوس( في الور ف الكروـ ، ككرد خ رها جممض 
(] ؿ عمراف:  ا للٍمعىالىًموفى ا الٌملي ويًرودي ظيٍممن مى [ َُٖفعموض في مذؿ ةكلل تعال : (كى

(]ايي واّ:  ل: [ ككرد   ل جممض في مذؿ ةكلٓٔكةكلل تعال  (مىا هىؤيجّ وىيًطويكفى
مىا هيكى ًمفى اٍلًكتىابً ( [ ككرد اسمنا، ككذورنا ٖٕ(] ؿ عمراف: ًلتىٍةسى يكهي ًمفى اٍلًكتىاًب كى

ًمفى اليكاًس مىف وىويكؿي  ما كرد هذا اجسـ مجركرنا  ال اّ ، كما في ةكلل تعال : (كى
(]ال ورة:  مىا هيـ ً ميٍؤًمًيوفى ً اٍلوىٍكـً ا ًخًر كى يكا ً الٌمًل كى ا الٌملي [ كةك ٖ مى مى لل تعال : (كى

(]ال ورة:  ا  ىيىا ً ظىّـو للٍمعىً وًد(]ؽ: ًْٕ غىاًفؿو عىمكا تىٍعمىميكفى مى [ ِٗ[ كةكلل تعال : (كى
كلـ ورد ميصك نا  ٌج في مكإعوف مف التيزوؿ ، هما ةكلل تعال : (مىا هىػذىا 

[ كيصب ِ [ كةكلل تعال : (ما هٌف  يٌمااًتاـ( ]المجادلض:ُّ ى ىرنا(]وكسؼ: 
 .(ِ(الخ ر في هاتوف ا وتوف لغض  هؿ الةجاز كرفعل لغض  يي تموـ

                                                 

، ّٗ/ ُكزاد المسور  ّٕ/ ُكالك اؼ  ُّْ -ُِْ/ ُ(  عراب الور ف لميةاس ُ(
 .ُْك يكار التيزوؿ ص ٕٗ-ٖٕ/ ُكال ةر المةوط 

عرا ل لمزجاج ُٖٖ/ْ، كالموتإب ٗٓ/ُ( الكتاب ِ( ، َُٖ-َُٕ/ّ، كمعايي الور ف كاع
عراب ذّذوف سكرة  ِٖٔككتاب الس عض في الوراّات ص كالك اؼ  ِِّ/ُكاع

 .ِْٕ/ُكةا وض الصٌ اف  َّّ/ُكمغيي الم وب  ْٖٓ/ْ
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(]الةاةض:  اًجًزوفى ٍيلي ةى دو عى ا ًميكيـ ملٍف  ىةى [ فود ْٕ ٌما ةكلل تعال : (فىمى
ةوؿ :  فك (ةاجزوف( يعت عم  المعظ لمم تد  المؤخر ( ةد( المجركر لعظنا 

يٌف  (ُ(اليعت هيا جمعنا عم  المعي  المرفكع مةًّ ك(ميكـ( خ ر مودـ ، ككرد
 ( ةد( تككف لمجموع كلمكاةد ، كالصةو   فك (ةاجزوف( خ ر (ما(  دلوموف : 

ايكؿ :  فك اليعي ميسمكط عم  (ةاجزوف( فود  رود يعي الةجز عيل ، 
كما هك كاإ  مف سواؽ ا وض ، كج معي  لتسموطل عم  (ميكـ( ، كالمعي  : 

 . فما وةجزه عيي  ةد
كالذايي :  فك المعي  ج وستووـ ، كج تتـ العائدة ،  ذا استغيي عف 
(ةاجزوف( كةوؿ : فما ميكـ مف  ةد ، فمك كايت صعض لصٌ  اجستغياّ عياا 
، كهذا مما وةتـ جعماا هي الخ ر لتتـ العائدة ، فوككف ةكلل تعال  : (فىمىا 

اًجًزوف(]الةاةض:  ٍيلي ةى دو عى [ هك المكإع الذالث الذم كرد فول ًْٕميكيـ ملٍف  ىةى
 خ ر (ما( الةجازوض غور مجركر  ال اّ .

ك ككد الور ف الكروـ  اليعي في ةكلل تعال  : (مىا هىػذىا  ى ىرنا( كةكلل تعال : 
(ما هٌف  يٌمااًتاـ(  إذ ات إٌده  ػ( ف( ك( ٌج( فواؿ  عد ال اهد ايكؿ : (ً ٍف 

ـٍ ً ٌج الًّئي ُّؼ :هىػذىا ً ٌج مىمىؾه كىًروـه(]وكس [ كةاؿ  عد الذايي : (ً ٍف  يمكاىاتياي
( ]المجالدة :  ـٍ لىٍديىاي [ كلاذا وي غي  ف تككف (ما( يافوض في ةكلل تعال : (مىا ِكى

(]اجعراؼ:  اًةً ًاـ ملف ًجيكضو ً ٍف هيكى ً جك يىًذوره محً وفه [ كةكلل تعال : (مىا ًُْٖ صى
اًةً كيـ ملف ًجيك  [ كلوس كما ةوؿ مف  ٌياا ْٔضو ً ٍف هيكى ً ج يىًذوره لككيـ(]س ا: ً صى

 .(ِ(استعااموض  ك مكصكلض
ـٌ فاك  ـٌ كخاٌص،  ٌما العا كذكر اليةاة  ٌف (ما( اليافوض لاا   ااف : عا
  ااا  الةركؼ غور المختصض ؛ يٌياا تدخؿ عم  ايفعاؿ كايسماّ ، 

                                                 

عرا ل  ، كمعايي الور فُّٖ/ّ( معايي الور ف لمعٌراّ ُ( عراب الور ف لميةاس ُِٖ/ٓكاع ، كاع
 .ُْٗ-ُّٗك رح  ذكر الذهب ج ف ه اـ ص َٕٔ/ْكالك اؼ  َِٓ/ّ

 .ََُٕ/ِكالت واف في  عراب الور ف  َٗٓ/ّ( الك اؼ ِ(
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تعمؿ  وئنا، كلاذا ذكر سو كول  ٌف كايصؿ في الةركؼ غور المختصض  ف ج 
 هؿ تموـ  جركها مجرل ( ما( ك (هؿ( فمـ وعممكها في  يّ، كر ل  ٌف ذلؾ 

 ٌما الخاٌص فاك  (ُ(هك الوواس،  ك  ةوس المغتوف، كهذا ما عمول جماكر اليةاة
  ااا  ػ(لوس( مف ذّذض كجكه : ككياا يافوض ، ك ٌف هذا اليعي لمةاؿ ، 

تد  كالخ ر ، فكاف  يي تموـ راعكا   ل (ما( العاـ فاهممكها كدخكلاا عم  الم 
 .(ِ(، كراع   هؿ الةجاز هذا ال  ل الخاٌص فاعممكها

ف ةالكا :  ف لغض  يي تموـ هي  عم   ٌف سو كول كجماكر اليةاة ، كاع
 (ّ( ايةوس،  ٌج  ٌياـ رٌدكا عم  العراّ ةوف ذهب  ل   ٌياا (( ةكل الكجاوف((

فود ةاؿ الزجاج فول : ((كهذا غمط ؛ يٌف كتاب ا كلغض رسكلل  ةكل 
 .(ْ( المغات((

كو دك  ٌف العٌراّ ةوف ةاؿ في  هماؿ (ما( :  ٌيل  ةكل الكجاوف  راد  ذلؾ 
 ةكل الكجاوف مف ةوث الوواس ج مف ةوث العصاةض ككذرة اجستعماؿ، كهذا 

 ما ةاؿ  ل ال صروكف.
                                                 

، ُٖٗ-ُٖٖ/ُكالموتإب  ُِٗ/ُكمعايي الور ف لأخعش  ٗٓ، ٕٓ/ُ( الكتاب ُ(
الةركؼ لمرٌمايي كمعايي  ٕٗٓ-ٔٗٓ/ِكمجالس ذعمب  َُٗ/ّ، َُٖ/ِ

 ِْٖ-ِّٖكال غدادوات ص َٗ-ٖٗكمجالس العمماّ، لمزٌجاجي ص ُْٓص
، كيظـ ّٗككتاب الكاإ  في العر وض لمز ودم ص ُِّكالممع ج ف جي  ص

 .ّْْ/ُكك ؼ الم كؿ في اليةك لمةودرة الوميي  ُّٖالعكائد كةصر ال رائد ص
، َّْ/ُلع د الواهر الجرجايي ( ويظر المصادر السا وض، كالموتصد في  رح ا وإاح ِ(

ك سرار العر وض ي ي ال ركات  َُٔك رح عوكف ايخ ار لممجا عي ص ّْٓ/ِ
كالمورب  ُِٕ -ُٓٔكا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ص ُْٓ-ُّْ ف ايي ارم 

ك رح  ّْٓ -ّْْ/ ُك رح الكافوض ال افوض ج ف مالؾ   َُِ/ُج ف عصعكر 
 .ُْٖ/ ِالرإي عم  الكافوض

 .ّْ-ِْ/ِي الور ف ( معايّ(
عرا ل ْ( عراب الور ف لميٌةاس  َُٖ-َُٕ/ّ( معايي الور ف كاع  .َُْ/ِكاع
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 ف تككف لغض  يي تموـ هي الوواس  ةجض  ٌف (ما( كمف اليةاة مف  يكر 
مف الةركؼ غور المختصض ، فذكر  ٌف (ج( تعمؿ عمؿ ( ٌف( مع  ٌياا غور 
مختصض، فإف ةوؿ:  ٌف (ج( اليافوض لمجيس هي غور (ج( اليافوض الداخمض عم  
الععؿ المإارع ، ف إمكاييا  ف يوكؿ:  ٌف (ما( العاممض الداخمض عم  الجممض 

 (ُ(سموض هي غور (ما( اليافوض الداخمض عم  الععؿ المإارعاج
فود ذهب ال صروكف  ل   ٌف لغض  هؿ الةجاز هي ايفص  لكذرة 
استعمالاا كيٌف الور ف يزؿ  اا ، كمف هيا ةوؿ :  ٌف  عماؿ (ما( مذهب 
همالاا مذهب الككفووف، كج  ٌؾ  ٌيل وةسف ايخذ  ا عماؿ  ال صرووف ، كاع

 .(ِ(لتيزوؿيٌيل لغض ا
كذكر الزمخ رم  ٌف دخكؿ ال اّ الجاٌرة عم  خ ر (ما( مخصكص  مغض 

 (ٓ(كا ف ه اـ (ْ(كذكر ا ف مالؾ (ّ( هؿ الةجاز، كخالعل في ذلؾ ا ف الةاجب
 ٌف هذا هك مذهب   ي عمي اليةكم ، ت عل فول الزمخ رم كرٌدكا عمول  عدة 

  دٌلض هي :
 اّ( عم  خ ر (ما( فمك كاف  ٌف   عار  يي تموـ تتإمف دخكؿ (ال-ُ

ا  مغض  هؿ الةجاز لما كيًجد في لغض غورهـ .  دخكلاا عمول مخصكصن
دخمت ال اّ عم  الخ ر لككيل ميعًوا ج لككيل خ رنا ميصك نا ، ودؿح -ِ

عم  ذلؾ دخكلاا في يةك : لـ  كف  وائـ ، كامتياع دخكلاا في يةك : كيت 
اا عم  الخ ر هك اليعي فّ فرؽ  وف ةائمنا ، فإذا ذ ت ككف المسكغ لدخكل
 ميعي ميصكب المةٌؿ كميعي مرفكعل .

                                                 

 .ّٕٗ/ُ(  رح المعصؿ ج ف وعوش ُ(
 .ّٕٓ/ُ –ع اس ةسف  –( اليةك الكافي ِ(
 .ُُٔ/ِ، ك رح المعصؿ ج ف وعوش ّٗٗ/ُ( ا وإاح في  رح المعصؿ ّ(
 .ّْٖ-ّْٓ/ُ(  رح الكافوض ال افوض ْ(
 .ُٔٗ ذكر الذهب ص(  رح ٓ(
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 ٌف ال اّ المذككرة ذ ت دخكلاا عم  الخ ر  عد  طّف العمؿ ، ك عد -ّ
مىؽى  ٍكا  ىفك المكػلى الكًذم خى ـٍ وىرى لى (هؿ( كعم  خ ر ( ٌف( كوكلل تعال  : ﴿ ىكى

ـٍ وىٍعيى  ً  لى مىٰ   ىف ويٍةًويى اٍلمىٍكتىٰ  السكمىاكىاًت كىاٍيىٍرضى كى ٍمًوًافك ً وىاًدرو عى  ىمىٰ  ً يكلي  ۚ  خى
﴾}ايةواؼ :  ّو ةىًدوره مىٰ  كيؿل  ىٍي  {ّّعى

كذهب العراّ كالككفوكف  ل   ٌف خ ر (ما( الةجازوض ميصكب  يزع 
لذلؾ ذهب  عإاـ  ل  الوكؿ  إإمار ال اّ في ةكلل تعال  (مىا  (ُ(الخافض
هذا   رنا(
كافك دخكلاا في الخ ر هك ايصؿ عيدهـ ، كهك ماج دلوؿ ف (ِ( 

عمول ، كةد صٌرح   ك ال ركات  ف اجي ارم   طّف هذا الوكؿ ، فذكر  ٌيل لك 
كاف ةذؼ ةرؼ الجر وكجب اليصب ، لكجب ذلؾ في كؿ مكإع كج 
خّؼ في  ٌف كذورنا مف ايسماّ وةذؼ مياا ةرؼ الجٌر كج ويتصب  اذا 

ّن(]ايةزاب: الةذؼ كوكلل  ًكو كىعى  ً الٌمًل كى [ كيةك:  ةس ؾ درهـ، ّتعال : (كى
عم   (ٓ(كالسوكطي (ْ(ك مذؿ هذا ردك ا ف وعوش (ّ(كما جاّيي مف  ةد

 الككفووف.
 كذهب اليةاة ال   ٌف اةتراف الخ ر  ال اّ، كاف لذّذض  مكر.

 ايكؿ:  ٌف الخ ر ةد ت اعد عف اليعي فر طكه  ال اّ.
 ٌف الكّـ ةد وطكؿ كوييس   كلل ، فجاؤكا  ال اّ لو عركا  ٌف في كالذايي: 

 صدر الكّـ يعونا.

                                                 

عراب ذّذوف سكرة ص ِْ/ِ( معايي الور ف لمعراّ ُ(  .ِٓكاع
 .ٔٓ( الةركؼ لممزيي صِ(
 .ُْْ-ُّْ(  سرار العر وض ّ(
 .َُٖ/ُ(  رح المعصؿ ْ(
 .َُُ/ِ( همع الاكامع ٓ(



418 

 

كالذالث :  ٌف هذا جكاب مف ةاؿ:  ٌف زودنا لوائـ ، فتوكؿ: ما زود  وائـ، 
فتجعؿ ال اّ  إزاّ الّـ ك(ما(  ازاّ ( ف( ، فإف ةاؿ: زود ةائـ: ةمتى : ما زود 

ةائمنا
)ُ). 

ات الةدوذض مف دخكؿ ال اّ عم  خ ر (ما(، كةد جعمت  عض الدراس
ّن عم   ٌياا يافوض ا ًتٍمؾى ً وىًموًيؾى وىا  (ِ(دلو مى كهذا غور مٌطرد، فود ةاؿ تعال : (كى

[ فاةترف الخ ر  عد (ما(  ال اّ مع  ٌياا هيا استعااموض. كال اّ ُٕميكسى (]طل: 
 ظرفوض لوست زائدة.

ذا عطؼ عم  خ ر (ما( الموترف  ال اّ ، جاز في المعطكؼ ذّذض كاع
  كجل.

ايكؿ: الرفع عطعنا عم  خ ر (ما(  ذ هك مرفكع في ايصؿ  ك عم  
 جعمل خ را لم تد  مةذكؼ تودوره: هك.

 كالذايي: اليصب عطعنا عم  مةٌؿ خ رها.
 .(ّ(كالذالث: الجر عطعنا عم  المعظ

كةد كذر في كّـ العرب العطؼ عم  اسـ (ما( المؤخر مع تاكود 
 (ٓ(كيةك: ما عيده خور كج مور (ْ(ي  ػ(ج( يةك: مالل صائت كج صامتاليع

                                                 

ك سرار العر وض ي ي  َُٖك رح عوكف ايخ ار ص ٕٕ/ُ( م كؿ  عراب الور ف ُ(
 .ٓٔٓكتذكرة اليةاة ص ُْٓال ركات  ف ايي ارم ص

 .ُٔٓص –دراسات في ايدكات اليةكوض  –( مصطع  اليةاس ِ(
 طركةض  –كالمر   في  رح الكافوض لمخ وصي  ّْْ/ُ( ك ؼ الم كؿ في اليةك ّ(

 .َِٓ-َِْص
كالصامت: الذهب كالعإض ، كالصائت: الةوكاف، مف  َْ( العاخر لمعإؿ  ف سممض صْ(

  ؿ.الماؿ، كال ور كالغيـ كا 
 ، كالمور: ما وتوكت كوتزكد  ل.َِْ( المصدر يعسل صٓ(
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 ) ًليٍّ كىجى يىًصورو مىا لىكيـ ملف ديكًف الٌمًل ًمف كى كمف  كاهده في الور ف الكروـ: (كى
 [ كةد جٌر (يصور( عطعنا عم  المعظ.ِِ[ ]العيك كت: َُٕ]ال ورة: 

وض يعواا  ػ( ٌج( ك ف كتعمؿ (ما( الةجازوض   ركط ، كهي :  ف ج ويت
ج وتودـ خ رها  ك معمكلل عم  اسماا لوس   ل جممض ، ك ف ج تمواا ( ف( 
الزائدة ،  ك (ما( لتككود يعواا ، كهذا هك مذهب سو كول كالجماكر ، كفي كؿ 

  رط مف هذه ال ركط خّؼ.
كةد عٌمؿ سو كول   طاؿ عمؿ (ما( دكف (لوس(  ككياا ةرفنا ، ك(لوس( 

، ك  ّن الةركؼ  إعؼ مف الععؿ في العمؿ ، لعدـ تصٌرفاا كلعدـ تةمماا فع
 . (ُ(الإمور

كةوؿ: لٌما كاف ايصؿ في (ما(  ف ج تعمؿ ، ك ٌف عمماا كاف خّؼ 
 .(ِ(ايصؿ ،  عمماا الةجازوكف   ركط

كةد كرد في الور ف الكروـ يوض يعي (ما(  ػ( ٌج( مع تودـ الم تد  كوكلل 
وى  ا اٍلةى مى ّى تعال : (كى ٍوره للمكًذوفى وىتكويكفى  ىفى لىمدكاري ا ًخرىةي خى لىٍاكه كى اةي الدحٍيوىا ً جك لىًعبه كى
(]اييعاـ:  ا ًمٍف ً لىػلو ً ٌج ِّتىٍعًوميكفى مى [، كمع جٌره  ػ(مف( الزائدة ، كوكلل تعال  (كى

في مذؿ ةكلل  [ كايتوض اليعي  ػ( ٌج( مع تودـ الخ ر،ًّٕ لىػله كىاًةده(]المائدة: 
ّىغي(]المائدة:  مى  الركسيكًؿ ً ٌج اٍل ى  [.ٗٗتعال  (مكا عى

                                                 

كا وإاح  ّْٓ، ٕٗكمجالس ذعمب ص ُٓ/ُكالموتإب  َٔ، ٗٓ، ٕٓ/ُ( الكتاب ُ(
، ّٔٔكا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ص ُّٓفي عمؿ اليةك لمزٌجاجي ص

كيظـ العكائد كةصر  ُْٔ-ُْٓك سرار العر وض ي ي ال ركات  ف ايي ارم ص
ك رح  ِّْ-َّْ/ُك رح الكافوض ال افوض ج ف مالؾ  ُّٗ-ُّٖال رائد ص

كهمع الاكامع  ُٖٔ-ُٖٓ/ِك رح الرإي عم  الكافوض  ُُٖعمدة الةافظ ص
ِ/َُُ-ُُْ. 

 .َْ/ُ(  رح المككدم عم    لعوض  ف مالؾ ِ(
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فيوض يعي (ما(  ػ( ٌج(   طؿ عمماا ، ككذلؾ   طؿ عمماا ،  تودوـ 
ا تىٍستىٍعًجميكفى ً ًل(  خ رها عم  اسماا ، كما في ةكلل تعال : (مىا ًعيًدم مى

 [.ٕٓ]اييعاـ: 
مجركرنا  ػ(مف( الزائدة كوكلل تعال : (مىا كةد كذر كركد الم تد  المؤخر 

(]غافر:  ًموـو  [.ًُٖلمظكاًلًموفى ًمٍف ةى
كذهب الدكتكر فاإؿ السامرائي  ل   ٌف (ما(  ةكل في اليعي مف 
(لوس( يٌف (لوس( استعممت استعماؿ الععؿ ، فالجممض الميعوض  اا جممض فعموض 

 .(ُ( ذ ت مف الجممض الععموض ، كالميعوض  ػ(ما( جممض اسموض، كالجممض اجسموض
مٌما ودؿي عم   ٌف (لوس(  ةكل في اليعي مف (ما(  يكاا  طكؿ مياا م ي   
، كمف المعركؼ  ٌف الجممض اجسموض  ذ ت عيد اليةاة مف الجممض الععموض 
لتجردها مف معي  الةدكث ، كمف دجلتاا عم  زمف معوف ، ك داة اليعي 

ف عيٌدٍت مف ايفعاؿ ، ك يعر ت  (لوس( مجردة مف هذوف ايمروف، فاي، كاع
 عراب ايفعاؿ ،  ٌج  ياا ج تدؿ عم  ةدكث ، كج عم  زمف معوف ، فّ 
وككف هياؾ مف ةوث الذ ات فرؽ  وياا ك وف (ما( الداخمض عم  الجممض 
اجسموض ، كةد مٌر ة ؿ ةموؿ  ٌف (لوس( تعمؿ  غور  ركط ، عم  ةوف ج 

كةد فسر سو كول ذلؾ  ككف (لوس(  ةكل مف (ما( تعمؿ (ما(  ٌج   ركط ، 
في العمؿ ، كما كاف ذلؾ  ٌج يٌياا  ةكل مياا في اليعي ، كهذه ةاعدة عاٌمض 
يمةظاا  كإكح في ايدكات ، كهي  ٌف عمماا متاتٍّ مف ةكة معياها ، 

همالاا متاتٍّ مف إععل.  كاع
ا  ٌف (لوس( لوست مذؿ (ما( ليعي الةاؿ ،  ؿ  هي مذؿ (ج( كو دك  وإن

كج فرؽ  وياما سكل  ٌف (ج( اختصت  يعي اليكرات  (ِ(ليعي الةاؿ كاجستو اؿ
كالمعايي العاٌمض ،  ٌما (لوس( فاختصت  يعي المعارؼ كالمعايي الخاٌصض ، 

                                                 

 .ِْٕ-ِِٕ/ُ( معايي اليةك ُ(
 .ّْٔ( الجي  الدايي صِ(
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لىٍوسى الذككىري كىايييذى (] ؿ  لذلؾ لـ تدخؿ (لوس(  ٌج عم  معرفض كوكلل تعال : (كى
م  جممض اسموض فواا الم تد  يكرة ،  ٌج في ةالض [ كلـ تدخؿ عّٔعمراف: 

[ ّٔتودـ الخ ر عمول، كوكلل تعال : (كىجى تىٍوؼي مىا لىٍوسى لىؾى ً ًل ًعٍمـه( ]ا سراّ: 
فالظاهر  ٌف (لوس(  ةكل يعونا مف (ما( ك كسع ، كوتإ  هذا في ةكلل تعال  : 

ٍ دىهي(]الزمر:  ل تعال  : ( ىلىٍوسى هىذىا [ كةكلّٔ( ىلىٍوسى المكلي ً كىاؼو عى
ؽل(]ايةواؼ:  (]التوف: ًّْ اٍلةى اًكًموفى [ ٖ[ كةكلل تعال  : ( ىلىٍوسى المكلي ً اىٍةكىـً اٍلةى

فالمتاٌمؿ في هذه اليصكص الور يوض و عر  وكة معايواا المتايوض مف استعماؿ 
 (لوس( فواا ، كلك استعمؿ (ما(  دجن مياا لما كاف ايمر كذلؾ.

الوب (ما( اليافوض العاممض ، دخكلاا عم  جممض اسموض ووع خ رها كمف  س
ّن ماإونا ، ووكؿ ع د الواهر الجرجايي : (( ذا ةمت : ما فعمتي ، كيت  فع
ذا ةمت : ما  يا فعمت ، كيتى يعوتى  ، لـ وذ ت  ٌيل مععكؿ ، كاع ّن يعوت عيؾ فع

ا ، كيت يعوتى عيؾ فعّ ذ ت  ٌيل مععكؿ ، ككذلؾ اذا ةمت : ما إر ت زودن 
ًرب،  ؿ وجكز  ف وككف إر ل غورؾ  عيؾ إر ل ، كلـ وجب  ف وككف ةد إي
ذا ةمت: ما ايا إر ت زودنا ، لـ تومل  ٌج كزود  ، كاع ك ف ج وككف ةد إر ل  صّن
مإركب ، ككاف الوصد  ف تيع   ف تككف  يت الإارب... كلك ةمتى : ما 

ا إر ت زودنا كج إر ل  ةد مف  يا ةمت هذا كج ةالل  ةد مف الياس، كما  ي
 .(ُ( الياس كاف خمعنا مف الوكؿ((

كوكإ  الوزكويي كّـ الجرجايي  وكلل : ((كوكلؾ: ما  يا ةمتي هذا، 
 م: لـ  ةمل ، مع  ٌيل موكؿ ، فافاد يعي الععؿ عيؾ كذ كتل لغورؾ(( ك وكف  ٌيل 

يطكؽ الذايي ((لاذا ج وواؿ : ما  يا ةمت هذا كج  ةد غورم ؛ لمياةإض م
 .(ِ( معاـك ايكؿ((

                                                 

 .ٕٗ-ٔٗ( دجئؿ ا عجاز صُ(
 .ٔٔ، ّْ-ّّفي عمـك ال ّغض ص ( ا وإاحِ(
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ا  ىيتى ً ميٍسًمعو مكف ًفي اٍلوي يكًر(]فاطر:  مى كةوف يتامؿ في ةكلل تعال : (كى
[ الذم كةع فول الخ ر داًج عم  اجستو اؿ  صوغض اسـ العاعؿ ، وت ٌوف  ٌيل ِِ

ج وص  فول الكّـ الذم ةالل الجرجايي في  مذمتل التي كةع فواا الخ ر فعّ 
اإونا ؛ يٌف كّمل ووتإي  ف تككف هذه ا وض تعيي :  ٌف ا س ةايل ويعي م

عف رسكلل صم  ا عمول كسمـ ةدرتل عم   سماع مىف في الو كر ، كوذ ت 
هذه الودرة لغوره مف الياس ، في ةوف  ٌف المراد يعي هذه الودرة عيل كعف 

سروف ؛ يٌف ةكلل (مىف غوره ، كهذا هك المعي  الظاهر كالمتعؽ عمول عيد المع
ًفي اٍلوي يكًر( ةيصد  ل الكعار الذوف  مات الكعر ةمك اـ كج س وؿ لاداوتاـ 

سماعاـ ككذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في ا وات ايخرل التي عم  يةكها ،  (ُ(كاع
(]اليمؿ:  ـٍ ّلىًتًا ا  ىيتى ً اىاًدم اٍلعيٍمًي عىف إى مى  [.ُٖكوكلل تعال : (كى

ل  ف وواؿ: ما  يت  مسمع مىف في الو كر كج غورؾ فود امتيع في مذه 
 مسمعاـ ، كج  يت  اادم العمي كج غورؾ  اادواـ ، كما ةالل ووإي 
: ما  يت ت عتى ة متاـ كما اتٌ ع  عإاـ ة مض  عض.  ّن  امتياع  ف وواؿ مذ
ا كما صرح  ذلؾ الوزكويي عم  ةوف ةد كرد  كعٌده خمعنا مف الوكؿ  ك متياةإن

ايـ ً تىاً عو ًةٍ مىضى  ىٍعضو ال : (ةكلل تع ا  ىٍعإي مى مىا  ىيتى ً تىاً عو ًةٍ مىتىايـٍ كى (]ال ورة: كى
 [ فو دك  ٌف ما ةالل الجرجايي فول يظر.ُْٓ

 : المبحث الثاني : )ما( مير العاممة
تدخؿ ( ما ( اليافوض غور العاممض عم  الععؿ المإارع كعم  الععػؿ 

 الماإي 
 ذا دخمػػت (مػا( اليافوػض عمػػ   الفعػػؿ المضػارع :دقكلىػا عمػى -ا     

الععؿ المإارع خٌمصتل  لمعي  الةاؿ ، كهذا هك مذهب سو كول كجماكر 

                                                 

 .َّْ/ُْكالجامع يةكاـ الور ف  ْْٖ/ٔكزاد المسور  َٖٔ/ّ( الك اؼ ُ(
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كرىدك عمػػ   (ِ(كذهػػب ا ػػف مالػػؾ  لػػ   ياػػا ليعػػي الةػػاؿ كاجسػػتو اؿ  (ُ(اليةػػاة
ا وىكيػكفي ًلػي  ىٍف  ي ىدللىػلي(]وكيس: [ ك يجوػب ُٓالجماكر  وكؿ ا تعال : (ةيٍؿ مى

كالػػدلوؿ عيػػد ا ػػف مالػػؾ  (ّ( ػػاٌف (( ػػرط ككيػػل لمةػػاؿ ايتعػػاّ ةرويػػض خّفػػل((
عمػػ   ف(مػػا( فػػي هػػذه ا وػػض ليعػػي اجسػػتو اؿ كجػػكد ( ف( المصػػدروض فواػػا ، 
 ٌج  ٌف هػػػذه  يداة كردت مػػػع (مػػػا( اليافوػػػض الداخمػػػض عمػػػ  (كػػػاف( فػػػي ةكلػػػل 

ػػا كىػػافى هىػػذىا اٍلويػػٍر ىفي  ىٍف ويٍعتىػػرىل ًمػػفٍ  مى [ كممػػف ّٕديكًف المكػػًل(]وكيس: تعػػال : (كى
ككػذلؾ ذهػب الػدكتكر فاإػؿ السػامرائي  (ْ(ذهب  ل  ذلؾ ا ف ةٌوـ الجكزوض

 لػ   ٌياػا تكػكف ليعػي الةػاؿ كلغوػر الةػاؿ ، فوػد تػدٌؿ عمػ  اجسػتمرار يةػك 
ـي تىٍاًكومىػلي ً جك المكػلي( ] ؿ عمػراف: ا وىٍعمى مى ػا ٕةكلل تعال : (كى مى [ كةكلػل تعػال : (كى

كرنا(]اليسػػاّ:وىًعػػدي  ـي ال كػػٍوطىافي ً جك غيري ػػا تىٍسػػويطي ًمػػٍف َُِهي مى [ كةكلػػل تعػػال : (كى
ةىضو ً جك وىٍعمىمياىا(] ييعاـ:   (ٓ([ٗٓكىرى

فالظاهر  ٌف (ما( ج تككف  ٌج ليعي الةاؿ ، فالمراد مف ةكلػل تعػال  : 
ةىػػػػػضو ً جك وىٍعمىمياىا(]اييعػػػػاـ: ػػػػا تىٍسػػػػػويطي ًمػػػػػٍف كىرى مى  ٌيػػػػػل وعمماػػػػػا ا ف ةػػػػػاؿ [ ٗٓ(كى

سػػوكطاا ، ككػػذلؾ  يروػػد معيػػ  الةػػاؿ مػػف اسػػتعماؿ(ما( فػػي ةكلػػل تعػػال : 
ـي تىٍاًكومىلي ً جك المكلي( ] ؿ :  ا وىٍعمى مى { فود ذ ت  ٌف كذورنا مػف ا وػات لػـ وعاػـ ٕ(كى

تعسورها عم  الكجل الصةو  المعسركف الوػدام  كالمتػاٌخركف كةػت يزكلاػا 

                                                 

، كالغٌرة المخعوض ج ف الخ از في  رح الدٌرة ايلعوض ج ف معط  ُِِ/ْ(  الكتاب  ُ(
، كالمعإؿ في  رح المعصؿ  َُٕ/ ٖك رح المعصؿ ج ف وعوش  ِْٗ/ِ

كرصؼ الم ايي  ٓعكائد كتكموؿ المواصد صكتساوؿ ال ّٕٔلمسخاكم ص 
 .  ُّّص

 .  ّْٔ( الجيي الدايي صِ(
 .َّّ/ُ( مغيي الم وب ص ّ(
 .ُّٗ/ْ(  دائع العكائد ْ(
 .  ٗٔٓ-ٖٔٓ/ْ( معايي اليةك ٓ(
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درؾ سػػػٌر تاكوماػػػا المةػػػدذكف ، كهػػػذا مػػػا  ةذتػػػل فػػػي ، كظمٌػػت كػػػذلؾ ةتػػػ   
كتا ي :  عجاز الوػر ف الكػروـ ، كج سػوما فػي مكإػكع ا عجػاز العممػي ، 
كمما ذكرتل في مودمض هذا المكإكع : ((كمف الجدور ذكره في هذا ال ػاب 
 فك كؿ ا وات التي وتعمؽ تعسورها  ةوائؽ عمموض لػـ وتعػرؼ  لواػا العممػاّ 

، كةد الت س تعسورها عمػ  المعسػروف الوػدام  عمػ  كسػع عمماػـ  ٌج ةدوذنا 
ػا كدراوػض كركاوػض  ، لوس لجاماـ ، فود كايكا في كةتاـ مف  كسع اليػاس عممن
، كلكػػػف تػػػاهكا فػػػي تاكوماػػػا كاختمعػػػكا ؛ يفك هػػػذه ا وػػػات كػػػاف فاماػػػا عمػػػ  
الكجل الصةو  ميكطنا  معرفض ةإاوا عمموض لـ تكف معركفض فػي زمػاياـ ، 

كؿ دكؿ الديوا كةإاراتاا  يذاؾ ، كةػد  درؾ اليػاس تعسػورها فومػا  عػد  في
(}ص :  لىتىٍعمىميفك يى ىاىهي  ىٍعدى ًةوفو  (ُ( {((ٖٖ، كةد ةاؿ س ةايل : (كى

ـي   ػػػػا وىًعػػػػديهي مى ككػػػػذلؾ  روػػػػد مػػػػف اسػػػػتعماؿ (مػػػػا( فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كى
كرنا(  ف وكػػكف المعيػػ :  ٌف ال ػػوطا ػػري ف ومػػارس هػػذا الغػػركر ال كػػٍوطىافي ً جك غي

 اىت اعػػػل ا ف كلػػػك ةػػػاؿ : كج وعػػػدهـ ال ػػػوطاف  ٌج غػػػركرنا ، لمػػػا كػػػاف هػػػذا 
 المعي  مرادنا ، كيفادت  ٌف ال وطاف هذه هي ةوووتل كط وعتل.

كا ًمػػػػٍف  ىٍهػػػػًؿ اٍلًكتىػػػػاًب كىجى  دح الكػػػػًذوفى كىعىػػػػري ػػػػا وىػػػػكى كمػػػػف ذلػػػػؾ ةكلػػػػل تعػػػػال : (مى
(]ال وػػره: اٍلميٍ ػػًرًكوفى  ىٍف وييىػػزكؿى  ـٍ ٍوػػرو ًمػػٍف رى لكي ـٍ ًمػػٍف خى مىػػٍوكي [ فوػػد  فػػادت هػػذه َُٓعى

ا وض  استعماؿ (ما( تي ول المسمموف عمػ   ٌف  عػداّهـ وترجمػكف فػي الكةػت 
الةالي  اةكالاـ ك فعالاـ ، ما ويـح عف ةسػدهـ كعػدـ كٌدهػـ ًلمػا وصػو اـ مػف 

كلػػػػك خوػػػػر، فاػػػػي تتإػػػػمف ةػػػػذاـ عمػػػػ   ف واخػػػػذكا ةػػػػذرهـ مػػػػف عػػػػدكهـ ، 
ايٍستيٍعًممىٍت (ج( يفادت ا وض  ٌف صعتاـ هذه هي ةوووض ذا تض ، دكف ا  ػارة 

  ل   ياـ ومارسكياا ا ف ممارسضن عمموض. 

                                                 

 ( ويظر كتا ي :  عجاز الور ف الكروـ . ُ(
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ل دجلض (ما( في ا وات ايخػرل ، فاػي ج تكػكف  ٌج  ك اذا التعسور تيكجك
ليعي الةاؿ، سػكاّ  صػ  فواػا معيػ  اجسػتمرار كال ػكاهد التػي مػٌر ذكرهػا ، 

اذىا تىٍكًسبي غىدنا(]لوماف: ا تىٍدًرم يىٍعسه مى مى  [.ّْ ـ ج كالذم في ةكلل تعال : (كى
ـٌ  كةد تستعمؿ(ج( مذؿ(ما( ليعي الةػاؿ ،  ٌج  ٌياػا ت وػ  عمػ  يعواػا العػا
، فوػػراد  اػػا عمػػكـ الةالػػض جعمػػكـ الػػزمف ، كذلػػؾ   ػػمكؿ عياصػػرها جموعنػػا 

(  اليعي، كمػا فػي ةكلػل تعػال : (وىػٍكـى  ػًعا جى وىتىكىمكميػكفى ًئكىػضي صى ّى كحي كىاٍلمى وىويػكـي الػرح
 [.ّٖ]الي ا:

كالمعي   ٌياـ ج وتكممكف  ػام كممػضو كايػت ، فوػد اسػتجا كا جموعنػا يمػر 
ـٌ ، فّ كّـ الوكـ  ٌج  ، كلمف  ذف لل.  ـٌ التا  ا  الصمت العا

لػػل تعػػال : (ةيػػٍؿ كةػػد كرد العطػػؼ عم (مػػا( اليافوػػض  يافوػػض  يخػػرل ، كوك 
ػػا ويًعودي(]سػػ ا: مى ػػا ويٍ ػػًدئي اٍل ىاًطػػؿي كى مى ػػؽح كى ّى اٍلةى ػػا [ ككذػػر فػػي كػػّـ العػػرب ْٗجى

كمػػػف  ػػػكاهده فػػػي  (ُ(العطػػػؼ عم (مػػػا(  ػػػػ(ج( كوػػػكلاـ : مػػػا ويػػػاـ كج وييػػػوـ
ػا تىٍتميػك ًمٍيػلي ًمػٍف ةيػٍر ىفو كىجى  مى ا تىكيكفي ًفي  ىػٍافو كى مى  الور ف الكروـ ةكلل تعال : (كى

ـٍ  يايكدان(]وكيس: مىٍوكي [ فود  د  العطػؼ  ػػ(ما( ُٔتىٍعمىميكفى ًمٍف عىمىؿو ً جك كييكا عى
 كايتا   ػ(ج( جستوصاّ ةالض اليعي.

ككرد العطػػػؼ عمػػػ  ميعي(مػػػا( كعمػػػ  مػػػا كػػػاف كاةعنػػػا فػػػي ةٌوزهػػػا، مػػػع 
ػػػ   ػػػا وىٍسػػػتىًكم اٍيىٍعمى مى تاكوػػػد هػػػذا اليعػػػي كاستوصػػػائل  ػػػػ(ج( كوكلػػػل تعػػػال : (كى
ػػػػػا وىٍسػػػػػػتىًكم  مى *كى كري ري * كىجى الظلػػػػػؿح كىجى اٍلةى ػػػػػاتي كىجى اليحػػػػػػكري *كىجى الظحميمى كىاٍل ىًصػػػػػوري

(]فػػاطر: ّي كىجى اٍيىٍمكىاتي ػػا ويٍععىػػؿي ِِ-ُٗاٍيىٍةوىػػا ػػا  ىٍدًرم مى مى [ كةكلػػل تعػػال : (كى
(] يةواؼ: ـٍ  [.ًٗ ي كىجى ً كي

مإػارع  ػػ( ٌج( كوكلػل ككذورا ماويتوض يعي (ما( الداخمض عم  الععػؿ ال
(]ال وره: ـٍ ا وىٍخدىعيكفى ً جك  ىٍيعيسىاي مى  [.ٗتعال : (كى

                                                 

 .ِْ( العاخر صُ(
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تدخؿ(ما( اليافوض عم  الععؿ  دقكلىا عمى الفعؿ الماضي : -ب
الماإي ، كت و  (ج(  عـٌ مياا في استوصاّ اليعي، فاليعي في ةكلل 

(]وس: مكٍميىاهي ال لٍعرى مىا عى عمـ ال عر، كلك [ مسمط عم  جيس ٗٔتعال : (كى
ةاؿ: كجعممياه ال عر لسيملط عم  كؿ يكع مف  يكاع هذا العمـ ، كلصار 
ّن كيوده  المعي  : كلـ يعٌممل  ٌم عمـ كاف مف عمكـ ال عر كتذكةل مذ

 كةعظ  يّ ميل ، كما  رود هذا المعي  ،  ذ لـ ورد يعول عيل مطمونا. 
ك استعماؿ (ج( فاليعي  استعماؿ (ما( وككف عم  كجل ا جماؿ ، 

وككف عم  كجل التعصوؿ كا عماـ ، كةٌمما وراد مذؿ هذا اليعي في الععؿ 
الماإي، كةد صم  استعمالل في الدعاّ ، يةك: ج  راؾى اي مىكركهنا ،  
ا عيد تكرار(ج( كوكلل  كلـ ورد ميل  اهد في الور ف الكروـ ، كصم   وإن

مك (]الو دكؽى كىجى صى ّى صى [ ككرد يوض يعي(ما( الداخمض ُّوامض:تعال :(فى
مىا  مىفى مىعىلي ً جك  عم  الععؿ الماإي  ػ( ٌج( في مذؿ ةكلل تعال : (كى

(]هكد: وىٍكـى تىويكـي السكاعىضي ويٍوًسـي َْةىًموؿه [  ك  ػ(غور( كوكلل تعال : (كى
ا لىً ذيكا غىٍورى سىاعىضو(]الركـ:  [. ٓٓاٍلميٍجًرميكفى مى

ٌيما كردت في كلـ ترد(ما( الي افوض لمععؿ المإارع جكا نا لم رط ، كاع
لىٍك  ىيكا كىتىٍ يىا  هذا المكةع (ما( اليافوض لمععؿ الماإي كما في ةكلل تعال : (كى
 ) ـٍ ا فىعىميكهي ً جك ةىًموؿه ًمٍياي ـٍ مى كا ًمٍف ًدوىاًركي ـٍ  ىًك اٍخريجي ـٍ  ىًف اٍةتيميكا  ىٍيعيسىكي مىٍوًا عى

 .(ُ([ٔٔ]اليساّ:
ا ةىمى (  مى دكعىؾى رى حؾى كى ككردت(ما( معطكفض في مذؿ ةكلل تعال : (مىا كى

ّى المكلي مىا ّ]الإة : [ ككرد العطؼ عمواا  ػ(ج( كوكلل تعال : (ةيٍؿ لىٍك  ىا
ـٍ ً ًل(]وكيس:  ـٍ كىجى  ىٍدرىاكي مىٍوكي  [. َُٔتىمىٍكتيلي عى

                                                 

 . ٗٔٓ/ْ( معايي اليةك ُ(
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غي لل ،  ك ككرد اليعي  صوغض (ماكاف لل  ف وععؿ( كمعياه ج وي 
مىٍف  (ُ(جوصٌ  لل  ف وععؿ ًدويىًض كى في مذؿ ةكلل تعال : (مىا كىافى ًيىٍهًؿ اٍلمى

مكعيكا عىٍف رىسيكًؿ المكًل(]التك ل: ـٍ ًمفى اٍيىٍعرىاًب  ىٍف وىتىخى ٍكلىاي [ ككرد َُِةى
ميكهى ايتواض هذا اليعي  ػ( ٌج( في مذؿ ةكلل تعال : ( ـٍ  ىف وىٍدخي ا مىا كىافى لىاي

آًئًعوفى   [.ُُْ( ]ال وره:ً جك خى
كتمةػػؽ الػػّـ خ ر(كػػاف( الميعػػي  ػػػ(ما( فتسػػم  عيػػد  كذػػر اليةػػاة جـ 
ـٍ ً فك المٌػػػلى ً اليكػػػاًس  ػػػايىكي ػػػافى المٌػػػلي ًلويًإػػػوعى ً ومى ػػػا كى مى الجةػػػكد، كوكلػػػل تعػػػال : (كى

ؤيكؼه ركًةوـه(]ال وره:  .(ِ([ كالظاهر  ف في هذا الّـ معي  التعموؿُّْلىرى
كلكػػػػكف(لـ( تومػػػػب الععػػػػؿ المإػػػػارع مػػػػف زميػػػػل الةاإػػػػر الػػػػ  الػػػػزمف 
الماإي فود عرض لغكوكف العرؽ  وياا ك وف(ما( الداخمػض عمػ  الماإػي، 
فػػذكر الزرك ػػي  ٌف يعي(كػػاف(  ػػػ(ما( وعوػػد اليعػػي الكمٌػػي ، ًلمػػا مإػػ  مػػف 
الزماف،  ما يعي(وكف(  ػ(لـ( فوعود يعي كؿ زمف مف  زميض الماإي ، فمف 

ـٍ  ىؾي  ىًغٌوان(]مروـ:ذلؾ ةك  لى [ فود  رادت مروـ عمواا السػّـ ، َِلل تعال : (كى
 ف و مؿ اليعي كؿ زمف مإ  في ةواتاا ، يٌياا كايت  درل  عٌعتاا مف 
غورها،  ٌما ةكماا فود ةاٌجكهػا ، ةػوف  ػٌككا فػي  مػر كلوػدها ،   ععٌػض  يٌماػا 

ػػػػًؾ  ىًغٌوػػػػان(]م ػػػػا كىايىػػػٍت  يمح مى [ فػػػارادكا  ف وجعمػػػػكا اليعػػػػي ِٖروـ:فوػػػالكا لاػػػػا : (كى
عاًما، لوع ركا  ػذلؾ عٌمػا   ػتار مياػا ، جسػتةالض  ف وػّـز  ةػد غوػره فػي 
ػػرى فػػي  كػػؿ زمػػف مػػف  زميػػض كجػػكده ، كةػػد اةػػتج الزرك ػػي،  وإػػا  آوػػات  يخى

 .(ّ(هذا ال اب

                                                 

 . ُْٓ/ّ( جامع ال واف ُ(
 .ُُِ/ ُ، كمغيي الم وب  ُٗٓ-ُٖٓالجيي الدايي ص  (ِ(
 .  ُّٖ-ّٕٗ/ِ( ال رهاف في عمـك الور ف ّ(
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كهػػػذا العػػػػرؽ  ويامػػػا ، متػػػػاتٍّ مػػػف  ٌف الععػػػػؿ الػػػذم تػػػػدخؿ عموػػػل (لػػػػـ( 
مإػػػػػػارع ، كالمإػػػػػػارع وػػػػػػدؿ عمػػػػػػ  التجػػػػػػدد كاسػػػػػػتمرار الةػػػػػػدكث  خػػػػػػّؼ 

 الماإي. 
كذهب الدكتكر فاإؿ السامرائي  ل (( ٌف (ما(  كد مف (لـ((( كاةػتج 
عمػػ  ذلػػؾ   ػػكاهد مػػف الوػػر ف الكػػروـ كردت فواػػا مػػا اليافوػػض الداخمػػض عمػػ  

الماإػػػي ذػػػـ ةػػػاؿ : ((فػػػدٌؿ ذلػػػؾ دجلػػػضن كاإػػػةض عمػػػ  ةػػػكة يعي(مػػػا( الععػػػؿ 
 .(ُ(دكف(لـ(((

كالظاهر العكػس كالػدلوؿ عمػ  ذلػؾ  ٌف(مػا( تػدخؿ عمػ  المإػارع فػّ 
تؤذر في  عرا ل كزمايل فو و  مرفكعا كداًج عم  الةاؿ ،  ٌمػا (لػـ( فتػدخؿ 

 اإي.عمول كتؤذر في  عرا ل كزمايل ، فتجزمل كتصرؼ معياه  ل  الم
فكػػاف وي غػػي لػػل عيػػد  ذ ػػات  وامػػا  كػػد يعونػػا  ف وست ػػاد  ا وػػات التػػي 
كردت فواا(ما( اليافوض الداخمض عم  الععؿ المإارع ج الداخمض عم  الععػؿ 

 الماإي .
كةد توػدـ كػّـ الزرك ػي : (( ٌف يعي(كػاف(  ػػ(ما( وعوػد اليعػي الكمٌػي ، 

د يعػي كػؿ زمػف مػف  زميػض ًلما مإ  مف الزماف،  ما يعي(وكف(  ػ(لـ( فوعو
ـٍ  ىؾي  ىًغٌوان(]مروـ: لى  [((َِالماإي ، فمف ذلؾ ةكلل تعال : (كى

فمػػػا ذهػػػب  لوػػػل الػػػدكتكر فاإػػػؿ السػػػامرائي مػػػردكد  مػػػا توػػػدـ ذكػػػره ، 
وإاؼ  ل  ذلؾ  فك ايخذ  ما ذهب  لول ويعىدح ماخذنا وودح  المغض العر وػض ، 

ػػا تسػػور عموػػل ، كالوػػكؿ  ػػاٌف  ذ ةػػد ت ػػوكف  ٌف لمغػػض الوػػر ف الكػػروـ مسػػا رنا ةكومن
ا فػػي هػػذا المسػػار ؛   ذ الػػذم ومةػػظ  (مػػا(  ةػػكل يعونػػا مػػف (لػػـ( وةػػدث  ػػرخن
مػػػف اسػػػتعماؿ العػػػرب لػػػأدكات  ٌياػػػـ كػػػايكا وعمػػػدكف  لػػػ  توكوػػػض لعػػػظ ايداة 
ّن (ج( التي   تإعوؼ  خرها  ك  سكايل  ذا  رادكا توكوض معياها مف ذلؾ مذ

                                                 

 .  َٕٓ/ْ( معايي اليةك ُ(



429 

 

كاجستو اؿ يةك: الميؤًمفي ج وىٍكًذبي ، كايكا  ذا  رادكا استعممكها ليعي الةاؿ 
توكوػػض هػػذا اليعػػي  تا وػػده ،  ك تاكوػػده كتخصوصػػل  المسػػتو ؿ يوصػػكا ةركػػض 
ايلؼ في(ج( كةعمكها  اليكف السػاكيض ، ذػـ  ظاػركا ةػكة هػذا اليعػي  يصػب 

ذا  رادكا زوػادة تو كوػض هػذا اليعػي الععؿ  عدها فوالكا : الميٍؤًمفي لىٍف وىكػًذبى ، كاع
ـٌ ال ػػعتاف كتيط وػاف ايط اةنػػا تاًمػػا ذػػـ  ةعمكهػا  ػػالموـ السػػاكيض التػي فواػػا تيإػػ
ـٍ وىٍكًذٍب ، كالجػـز   ػد مػف اليصػب ،  جزمكا الععؿ  عدها فوالكا : الميٍؤًمفي لى
 ذ اليصػػػب وعيػػػي تغووػػػر الةركػػػض  ٌمػػػا الجػػػـز فوعيػػػي ةطعاػػػا ، فياسػػػ كا  ػػػوف 

اهػػػا كةركػػػض  خػػػر الععػػػؿ كلاػػػذا كايػػػت( ٍف( ذّذػػػض  مػػػكر : لعػػػظ ايداة كمعي
يٌياػػا  ةػػكل مياػػا لعظػػان  إسػػكاف  خرهػػا ، ( ُ(اليافوػػض  كػػد يعوػػا مف(مػػا( اليافوػػض

ك كإػػ  دلوػػؿ  (ِ(كةػػد عوػػد   ػػف جيػػي  ا نػػا سػػٌماه ((ةػػكة المعيػػ  لوػػكة المعػػظ((
عمػػ   ف(لػػـ(   ػػد يعونػػا مف(مػػا(  ػػؿ مػػف  دكات اليعػػي جموعاػػا ككياػػا ايداة 

ل ػػػدة يعواػػػا تومػػػب المإػػػارع مػػػف زمػػػف الةاإػػػر الػػػ  زمػػػف الكةوػػػدة التػػػي 
الماإػي ، كمػػا كػػاف ذلػػؾ فومػػا و ػدك  ٌج يٌف المإػػارع الميعػػي  اػػا موطػػكعه 

  يعول فوككف  ةكـ الميعي ماإونا .
ا ، كةد ذكر  ذا كايت (لـ(  كد يعونا مف(ما( فإٌف (لٌما(  كد مياا  وإن كاع

، لكٌياا تختمؼ عف (لـ( اليةاة  ف(لٌما( مذؿ(لـ( تومب المإارع ال   ماضو
ػٍز :  ـٍ وىكيٍف ذيـٌ كافى ، كلػـ وىجي في  ٌف يعواا مستمر  ل  الةاؿ كلاذا جاز : لى
، كجمتداد اليعي  عد (لىٌما( لـ وجز اةتراياا  ةػرؼ التعووػب  لىٌما وىكيٍف ذيـٌ كافى

 .(ّ( خّؼ(لـ(

                                                 

 .  َٖٓ-ٕٕٓ/ْ( معايي اليةك ُ(
، كويظر فول المغض العر وض لمدكتكر كاصد واسر الزودم  ِْٔ/ّ( الخصائص ِ(

 . ُّٗص
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يعػي  اػا كو دك  ف(لـ( هي ايصػؿ، ك ٌيػلي ةػوف  راد العػرب  ف ومػٌدكا ال
مػػػف الماإػػػي  لػػػ  الةاإػػػر ، اسػػػتعايكا لتةووػػػؽ هػػػذا الغػػػرض  مػػػٌد  خرهػػػا 
 زوػػػادة (مػػػا( فصػػػارت (لىٌمػػػا( فإطالػػػض لعػػػظ ايداة كػػػاف  طالػػػض الػػػزمف ، كةػػػد 
استعممكا (مػا( مػف دكف غورهػا مػف الةػركؼ لتوكوػض معيػ  اليعػي ،  ت ػدود 

فى مػػػف  دغػػػاـ (مػػػوـ( (لػػػـ(  ػػػػ(موـ( (مػػػا( لتسػػػتة وؿ كممػػػض الةػػػرؼ الػػػذم تكػػػكك
 كاةدةن.

 ) ( ك(فىتًػػػحى( ك(اٍيعىػػػؾك كتػػػدخؿ(ما( اليافوػػػض عمػػػ  ايفعػػػاؿ: (زاؿ( ك ( ىػػػًرحى
فتؤلػػػػؼ معاػػػػا  فعػػػػاجن ياةصػػػػض تعمػػػػؿ عمؿ(كػػػػاف( ك خكاتاػػػػا كسػػػػموت (مػػػػا( 

 .(ُ(المكج ل ؛ يٌياا تدخؿ عم  اليعي فويعكس  وجا نا
ر  المبحث الثالث : معنى )ما( النافية كمعاني )ما( األيقى

ػػػر ، فوػػػد  جػػػاز اليةػػػاة كالمعسػػػركف  ف تةتمػػػؿ  (مػػػا( اليافوػػػض معػػػايي  يخى
ػػف ًفػػي السكػػمىاكىات  تكػػكف اسػػتعااموض لمتػػك وه فػػي ةكلػػل تعػػال : ( ىج ً فك ًلمٌػػًل مى
ػا وىتك ًػعي الكػًذوفى وىػٍدعيكفى ًمػف ديكًف المٌػًل  يػرىكىاّ ً ف وىتكً عيػكفى  مى مىف ًفػي ايىٍرًض كى كى

ٍف هيػػػػػ (] وػػػػػكيس:ً ٌج الظكػػػػػفك كىاًع ػػػػػكفى [ كةوػػػػػؿ  ٌياػػػػػا مكصػػػػػكلض ، ٔٔـٍ ً جك وىٍخريصي
( كالمعيػ :  كالصةو   ٌياػا يافوػضه  دجلػًض ةكلػًل تعػال : (ً ٍف وىتكً عيػكفى ً ٌج الظىػفك
ّى ظٌيػػػكا  ٌياػػػا كػػػذلؾ  ٌيمػػػا ات عػػػكا   ػػػوا  ياػػػـ مػػػا ات عػػػكا  ػػػركاّ  تعػػػال  ، كاع

 .(ِ(كالمراد تو و   عمالاـ
ك جػػػػػاز اليةػػػػػاة  ف تكػػػػػكف مصػػػػػدروض  ك مكصػػػػػكلض فػػػػػي ةكلػػػػػل تعػػػػػال : 
 ) كفى ػػاييكٍا ويٍ ًصػػري ػػا كى مى ػػاييكٍا وىٍسػػتىًطوعيكفى السكػػٍمعى كى ػػا كى ـي اٍلعىػػذىابي مى ػػاعىؼي لىايػػ (ويإى

[  عد  ف  جػازكا  ف وكػكف  صػماا ،  مػا كػايكا وسػتطوعكف السػمع َِ]هكد:

                                                 

 .  ِّٔ/ُ، ك رح   ف عووؿ  ّْْ( الةمؿ في  صّح الخمؿ صُ(
، كالك اؼ ّْٗ/ُكم كؿ  عراب الور فُٗٗ/ّ(  عراب الور ف الميسكب  ل  الزجاج ِ(

ِ/ّٕٓ-ّٖٓ. 
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 اٌيػػل (ممػػػو (، ( ِ(الطكسػػػيككصػػعل  (ُ(كج وععمػػكف ، كهػػذا كجػػػل ذكػػره العػػػٌراّ
ًمٍمػػػتى ،  ً ماعى ًمٍمػػػتى ، كى ىٍجًزوىيكػػػٌؾ ماعى كعمػػػّه  ػػػاٌف سػػػوكط ال ػػػاّ جػػػائز يةػػػك: يى
ك جازكا  ف تككف مصدروض ظرفوػض ، كالمعيػ  : وإػاعؼ لاػـ العػذاب مػدة 
اسػػػػتطاعتاـ السػػػػمع كا  صػػػػار ، كالظػػػػاهر  ٌياػػػػا يافوػػػػض ، كالمعيػػػػ  :  ٌياػػػػـ 

سماع ميتعع ، كج و صركيل   صار ماتد ، جوستطوعكف  ف وسمعكا الةؽ 
كذكػػػػػر  يػػػػػل هػػػػػك الصػػػػػكاب، كذكػػػػػر  (ّ(كهػػػػػك الكجػػػػػل الػػػػػذم اختػػػػػاره الط ػػػػػرم

فػػػػي تعسػػػػور ا وػػػػض ،  ياػػػػـ ل ػػػػدة كعػػػػرهـ  ػػػػا ج وسػػػػتطوعكف  ف ( ْ(الزجػػػػاج
وسػػػػمعكا كّمػػػػل ، سػػػػ ةايل ، كو ػػػػدك  ٌيػػػػل  ةسػػػػف الكجػػػػكه ، كهػػػػك اسػػػػتعماؿ 

ّن : فيػّفه ج وسػتطوع  ف ويظػر  لػ   معركؼ في كّـ العرب ، ووكلكف مػذ
ّن عموػػلً  ،  ذا كػػاف ذلػػؾ ذوػػو كالمػػراد مػػا هػػـ عموػػل مػػف صػػمـ الومػػب  (ٓ(فػػّفو

كهػػػػػػػذا هػػػػػػػك الكجػػػػػػػل الػػػػػػػذم رجةػػػػػػػل جماػػػػػػػكر اليةػػػػػػػاة  (ٔ(كعمػػػػػػػ  ال صػػػػػػػورة
 .(ٕ(كالمعسروف

كذكر الدكتكر فاإؿ السػامرائي  ٌف ذمػض فرةنػا فػي المعيػ   ػوف ةكليػا : 
، ةكليػا : كػافى ج وىٍوػرى ي الويػر فى ، ك ػوكف  ٌف الع ػارة الذايوػض ك  ما كػافى وىٍوػرى ي الويػر فى

تعود تعمػد عػدـ الععػؿ،  خػّؼ ايكلػ  ، كمػف هيػا وتةػدد العػرؽ  ػوف ةكلػل 
( ]الوصػػص: ػػك  ىف ويٍموىػػػ  ً لىٍوػػؾى اٍلًكتىػػػابي ػػا كييػػػتى تىٍرجي مى [ كةكلػػػل ٖٔتعػػال :  (كى

                                                 

 .ٖ/ِ( معايي الور فُ(
 .ْٓٔ-ْْٔ/ٓ( الت واف في تعسور الور فِ(
 .ِٕٖ-ِٖٔ/ُٓ( جامع ال وافّ(

عرا ل( معايي الْ   .ْٓ/ّور ف كاع
 .ْٖ/ِ(  عراب الور ف لميةاسٓ
 .َِٔ/ُٕ( معاتو  الغوبٔ(
كالت واف في  َُ/ِكال واف في غروب  عراب الور ف ،ّٕٓ/ُ( م كؿ  عراب الور فٕ(

 .ُّْكرصؼ الم ايي ص ،ّٗٔ/ِ عراب الور ف
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ػػا نا( ػػكفى ًةسى ػػاييكا جى وىٍرجي ـٍ كى [ فعػػي ا وػػض ايكلػػ   خ ػػر ِٕ]الي ا:تعػػال : (ً يكايػػ
ا تعال  عف ي ٌول ة ؿ ال عذض  ٌيل لـ وكف وعٌكر في  مر الرسالض ، يٌيػل لػـ 
وكػػف لػػل  اػػا عمػػـ ، فمػػـ وكػػف ذلػػؾ ميػػل تعمػػدنا ،  خػػّؼ ا وػػض الذايوػػض التػػي 
يكػػار ، ككػػذلؾ  تعيػػي  ٌف الكعػػار كػػايكا ج ورجػػكف الوػػكـ ا خػػر عػػف تعمػػد كاع

 ػػػوف ةكلػػػل تعػػػال : (مػػػا كػػػاييكا وىٍسػػػتىًطوعيكفى السػػػمكعى( كةكلػػػل فػػػٌرؽ فػػػي المعيػػػ  
كىاييكا جى وىٍستىًطوعيكفى سىٍمعنا( ]الكاؼ: [  اٌف ا وض ايكل  ((ج َُُتعال : (كى

ا وػػػض الذايوػػػض ،  ػػػؿ تعيػػػي  ٌياػػػـ كػػػايكا  تعيػػػي يعػػػي السػػػمع عػػػياـ كمػػػا فػػػي
 .(ُ(وسمعكف،  ٌج  ياـ كايكا وستذومكف سماع الةؽ((

ا ذهب  لوػل يظػر ، كوةتػاج  لػ   وإػاح كتعووػب ؛ فػاليعي فػي كفي م
( مسػػٌمطه عمػػ  (كػػاف(  ػػك  ىف ويٍموىػػ  ً لىٍوػػؾى اٍلًكتىػػابي ػػا كييػػتى تىٍرجي مى ةكلػػل تعػػال : (كى
 م : عمػػ  معيػػ  الكويكيػػض ، ج عمػػ  معيػػ  الرجػػاّ ، كهػػذه الكويكيػػض غوػػر 

ػد  اػا فوػد وي  كاةدة في كؿ مذاؿ ، فاي تختمؼ ةسب السواؽ كالموػاـ ، وصى
كاػذه ا وػض ، ذلػؾ  ف الموصػكد   مر وعود معياه رفػع المػـك عػف صػاة اا ،

مف الكويكيض فواا عدـ عمػـ رسػكؿ ا صػم  ا عموػل كسػمـ،  اٌيػل سػوككف 
رسػػػػكجن ، كمػػػػا صػػػػرح الػػػػدكتكر السػػػػامرائي  ػػػػذلؾ كهػػػػك الموصػػػػكد الصػػػػةو  

ختمػػػؼ المعاػػػكـ مػػػف السػػػواؽ ،  ٌج  يػػػل لػػػك ةصػػػد  اػػػا غوػػػر هػػػذا المعيػػػ  ج
ّن ا تغالل عف  مر الرسالض  تجارة الػديوا -ةا ػاه-ايمر، فمك ةصد  اا مذ

لما  فادت رفػع المػكـ عيػل ، كاليعػي فػي ةكلػل تعػال : (مػا كػاييكا وىٍسػتىًطوعيكفى 
ػػا ، لكٌيػػل ج وعوػػد رفػػع المػػكـ عػػياـ كمػػا رفػػع  السػػمكعى( مسػػمط عمػػ  كػػاف  وإن

ٌيم ا ج وعود هذا المعي  جختّؼ عف رسكؿ ا صم  ا كعمول كسمـ ؛ كاع
معي  الكويكيض في هذه ا وض عف تمؾ ، فود ةيًصدى  اا هيا  ٌدة الكعر الذم 
  دل  معاياـ فول  ل   ٍف وككيكا في الةالض التي  ٌوياا اليةاة كالمعسركف.

                                                 

 .َِْ-ِّٗ/ُ( معايي اليةكُ(
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ػا كىػاييكا  ك جازكا  ف تككف (ما( مصدروض في ةكلل تعال : (تى ىركٍ يىا ً لىٍوؾى مى
(]الوصػػص: كالتوػػدور: ت ر يػػا  لوػػؾ مػػف ع ػػادتاـ  وايػػا ،  {ًّٔ وكايىػػا وىٍع يديكفى

كالػػراج   ٌياػػا يافوػػض ، كالمعيػػ :  يػػا  (ُ( مػػا كػػايكا  وايػػا وع ػػدكف كايصػػؿ :
ت ر يػػا مػػياـ ، ماكػػايكا وع ػػدكييا ،  ػػؿ كػػايكا وع ػػدكف  هػػكاّهـ كيظوػػره ةكلػػل 
 ) ػػػػػػا كييػػػػػػتيـٍ ً وكايىػػػػػػا تىٍع يػػػػػػديكفى ةىػػػػػػاؿى  يػػػػػػرىكىآؤيهيـ مك تعػػػػػػال  فػػػػػػي مكإػػػػػػع  خػػػػػػر: (كى

 [.ِٖ]وكيس:
 كةطع الط رم  ف تككف (ما( الذايوػض مكصػكلض فػي ةكلػل تعػال  (كىرى حػؾى 

ـي اٍلًخوىرىةي(}الوصػص: وىٍختىاري مىا كىافى لىايػ ا وى ىاّ كى { كميػع  ف تكػكف ٖٔوىٍخميؽي مى
كرٌد عموػػػل مٌكػػػي ، فميػػػع  ف تكػػػكف مكصػػػكلضن ، ك كجػػػب  ف تكػػػكف  (ِ(يافوػػػض

يافوض ، كالمعيػ  : كر ػؾ وػا مةمػد وخمػؽ مػا و ػاّ كوختػار لكجوتػل كرسػالتل 
عف الم ركوف ك وكف  ياػـ ج ةػدرة  مف ورود ، ذـ ا تدا الكّـ فيع  اجختوار

ـي الًخوىػرىةي( لاـ عمول فوػاؿ: (ماكػافى لىايػ
كهػذا هػك الكجػل الظػاهر مػف سػواؽ ( ّ(

 .(ْ(ا وض
ك جازكا  ف تككف (ما( مكصكلض في ةكلل تعال : (ًلتييًذرى ةىٍكمان مكا  ييػًذرى 

(]وس: اًفميكفى ـٍ غى ـٍ فىاي ك جػاز  عإػاـ  (ٓ([ كالتوػدور :  مػا  يػذر   ػاؤهـٔ  ىاؤيهي
، (ٔ( ف تكػػػكف مصػػػدروض ، كالتوػػػدور : لتيػػػذر ةكمػػػا  يػػػذارنا مذػػػؿ  يػػػذار   ػػػائاـ

                                                 

 ِّٓ/ِفي غروب  عراب الور ف،كال واف َِٗ/ّ(  عراب الور ف الميسكب ال  الزجاجُ(
 .َُِْ/ِكالت واف في  عراب الور ف

 .َُِ-ََُ/ِ( جامع ال وافِ(
 .ْٖٓ-ْٕٓ/ِ( م كؿ  عراب الور فّ(
عرا ل  َّٗ/ِ( معايي الور ف لمعٌراّ ْ(  ٖكالت واف في تعسورالور ف ُِٓ/ْكمعايي الور ف كاع

ايةراف في كمعترؾ  َُِْ/ِكالت واف في  عراب الور ف ِْٕ/ّكالك اؼ ُُٓ/
 .ّٖٓ/ِ عجاز الور ف

 .َُٓ/ِِ( جامع ال واف ٓ(
 .ُِٗ/ِكال واف في غروب  عراب الور ف ٗٗٓ/ِ( م كؿ  عراب الور فٔ(
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كرٌجػػ   كذػػر اليةػػاة كالمعسػػروف  ف تكػػكف ( ُ(كمػػياـ مػػف ذهػػب  لػػ  زوادتاػػا
( كةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  فػػػػػػي سػػػػػػكرة  ػػػػػػاًفميكفى ـٍ غى يافوػػػػػػض ؛  دجلػػػػػػض ةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  (فىايػػػػػػ

ػػػػػا  ىتىػػػػػاهي ْٔ]الوصػػػػػص: ـٍ [ : (ًلتييػػػػػًذرى ةىٍكمػػػػػان مك ػػػػػف ةىٍ ًمػػػػػؾى لىعىمكايػػػػػ ػػػػػف يكػػػػػًذورو مل ـ مل
( كالمعيػػػػ : لتيػػػػذر ةكمػػػػا لػػػػـ وييػػػػذر   ػػػػاؤهـ ، كالموصػػػػكد  ا  ػػػػاّ  كفى وىتىػػػػذىككري

 .(ِ(ايديكف مياـ ج اي اعد
ػػاّ  ػػا لى ًػػثى  ىف جى ك جػػازكا  ف تكػػكف (مػػا( مكصػػكلض فػػي ةكلػػل تعػػال : (فىمى

(]هكد: ًيوػػذو راهوـ عموػػل السػػّـ  ، ةػػدر [ كالتوػػدور : الػػذم ل ذػػل   ػػًٗٔ ًعٍجػػؿو ةى
مجوئل ، ك جاز  خركف  ف تككف مصدروض ، كالتودور : ل ذػل موػدار مجوئػل 

 .(ّ(، كهذه التاكوّت جتخمك مف تكمؼو كالكجل  ٌياا يافوض
 ًّ ا يدو ملفى السكمى مى  ةىٍكًمًل ًمف  ىٍعًدًه ًمٍف جي ٍليىا عى ا  ىيزى مى كفي ةكلل تعال : (كى

مىا كييكا مييًزلً  (]وس:كى اًمديكفى ـٍ خى ضن كىاًةدىةن فىًإذىا هي ٍوةى *ً ف كىايىٍت ً جك صى [ ِٗ-ِٖوفى
( (ما( زائػدة عيػد  كذػر العممػاّ ،  ٍيًزًلوفى ما كيٌيا مي ةاؿ مكي كا ف ايي ارم: (((كى
كلػػـ و ػػورا  لػػ  كجػػل اليعػػي ، كةػػاؿ  عإػػاـ : هػػي اسػػـ فػػي مكإػػع خعػػض 

مكصػػكلض كالمعيػػ :   م: (ْ(عطػػؼ عمػػ  جيػػد  ، كهػػك معيػػ  غروػػب ةسػػف((
ػػٍف ةػػ ماـ مػػف ةجػػارة ،  ك  مطػػار  ك روػػ  كممػػا كٌيػػا ميزلويػػل عمػػ  مى
كذكػػر  (ٓ(

العك رم  ف (ما( هيا يافوض ذـ ةاؿ: ((كوجػكز  ف تكػكف زائػدة ،  م: كةػد كٌيػا 

                                                 

 .َُٕٗ/ِ( الت واف في  عراب الور فُ(
عرا ل  ْْٗ/ِكمعايي الور ف لأخعش   ِّٕ/ِ( معايي الور ف لمعٌراِّ( كمعايي الور ف كاع

عراب الور ف لميةٌ ِٖٕ/ْ  ٓ-ْ/ْكالك اؼ   ّٔٓكال غدادوات ص َٕٗ/ِاس ، كاع
 . ُّٓ/ُكمغيي الم وب  ّْ-ِْ/ِٔكمعاتو  الغوب 

 . َٕٔ/ِ( الت واف في  عراب الور فّ(
 .ِْٗ/ِ، كال واف في غروب  عراب الور فَِٔ/ِ( م كؿ  عراب الور فْ(
 .ْٖٓ(  يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ صٓ(
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كردك   ك ةوػاف عمػ    ػي ال وػاّ ةكلػل  جػكاز الزوػادة ككصػعل  اٌيػل  (ُ(ميزلوف((
وٌطمع عم  كّـ مكي كا ف ايي ػارم المػذوف ةػاج كو دك  ٌيل لـ (  ِ(لوس   يّ

  زوادة (ما( ة ؿ العك رم .
كلػػػػـ و ػػػػر العممػػػػاّ الػػػػذوف اطمعػػػػتي عمػػػػ  تعاسػػػػورهـ  لػػػػ  كجػػػػل الزوػػػػادة 
كالم اكر عيدهـ  ٌف (ما( يافوض ، ذلؾ  ٌف  يػزاؿ الجيػكد ج وكػكف  ٌج لعظػائـ 

ف وييىػػػزلؿى ا عمػػػواـ  يمػػكر كػػػإيزالاـ وػػكـ  ػػػدر ،  ٌمػػػا هػػؤجّ فموسػػػكا  اةوٌػػػاّ  ػػا
مّئكض  هّكاـ ، فايمر  وسر مف ذلػؾ تةووػرنا ل ػاياـ  ػؿ  يٍهًمكيػكا  صػوةضو 

 .(ّ(كاةدة
فالكجػػل الػػذم ذكػػره مكػػي كا ػػف ايي ػػارم  ػػاٌف (مػػا( فػػي ةكلػػل تعػػال  : 
( زائػػدة عيػػد  كذػػر العممػػاّ  اٌيػػل ةػػكؿ  كذػػر العممػػاّ ، فوػػل  ٍيػػًزًلوفى مػػا كيٌيػػا مي (((كى

 ل وا اه السواؽ، كلـ  جد  ةدنا اختاره مف اليةاة  ك المعسروف.يظر ؛ ييٌ 
كوتػػرٌج   ف تكػػكف (مػػا( يافوػػضن  ذا عطػػػؼ عمواػػا  ػػػ(ج( كوكلػػل تعػػػال : 
 ) ّو ػػػػػػػػػٍي ػػػػػػػػػف  ى ـٍ كىجى  ىٍفئًػػػػػػػػػدىتيايـ مل ػػػػػػػػػاريهي ـٍ كىجى  ىٍ صى ػػػػػػػػػٍمعياي ـٍ سى ػػػػػػػػػٍياي ػػػػػػػػػا  ىٍغيىػػػػػػػػػ  عى ( فىمى

 .(ْ(ود[ كوؤود ذلؾ دخكؿ (ًمف( زائدة لمتككِٔ] يةواؼ:
 الفصؿ الثالث : )ما( الزائدة

وظف كذور مف ايساتذة كال اةذوف  ٌف اليةاة ميوسمكف   اف الةركؼ 
الزائػػدة فػػي الوػػر ف الكػػروـ ،  ٌف هيػػاؾ مػػف ةػػاؿ  اػػا كهيػػاؾ مػػف رٌد هػػذا الوػػكؿ 

 كيٌزه كتاب ا مف كؿ ةرؼ زائد ج معي  لل.

                                                 

 .ََُٖ/ِ( الت واف في  عراب الور فُ(
 .ِّّ/ٕ( ال ةر المةوطِ(
 ِٔ/ِٔكمعاتو  الغوب ُْ/ٕكزاد المسور ُِ/ْ،كالك اؼِ-ُ/ِّ( جامع ال وافّ(

كفت   ٗٔٓ/ّكتعسور الور ف العظوـ ج ف كذور  ُِ-َِ/ُٓكالجامع يةكاـ الور ف
 .ّٕٔ/ْالودور

 .ِّٕ/ِ( ال واف في غروب  عراب الور فْ(
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كغوػر مختمعػوف  ٌج  كالةوووض  ٌف اليةاة غور ميوسموف في هذه المسالض
في استعماؿ المصطم  ، فاـ جموعنا  جازكا مجيّ ةركؼ زائػدة فػي الوػر ف 
الكػػػػروـ ، كعٌ ػػػػركا عػػػػف ذلػػػػؾ  مصػػػػطمةات الزوػػػػادة كالمغػػػػك كالة ػػػػك كالصػػػػمض 
كا ةةػػاـ، كالػػذوف ةوػػؿ عػػياـ  ػػاٌياـ رٌدكا مػػف ةػػاؿ  الزوػػادة كيٌزهػػكا الوػػر ف مياػػا 

هذا كاف موتصرنا فوػط عمػ   ٌف هػذه كمف مصطمةاتاا ، فإٌف ردهـ كتيزوااـ 
ٌيما تعود معي  التككوػد ، كهػذا هػك عػوف مػا صػٌرح  ػل  الةركؼ لوست زائدة كاع
مػػػف ةػػػاؿ  الزوػػػاده  ك المغػػػك  ك الة ػػػك  ك الصػػػمض  ك ا ةةػػػاـ ، فةػػػوف وػػػذكر 
يةكم  ٌف هذه الةركؼ زائدة  ٌيما ووصد  ٌياا ج تعود معي   ساسًوا  ٌج معي  

اؿ  اٌياا زائدة  راد  اٌياا مؤكلدة ، كمف ةاؿ  اٌياا مؤكلدة عيػ  التككود ، فمف ة
 اٌياػػػػا زائػػػػػدة ، فالزوػػػػػادة كالتككوػػػػػد اسػػػػتعمّ فػػػػػي اليةػػػػػك العر ػػػػػي مصػػػػػطمةوف 

 مترادفوف.
فػػػي إػػػّك هػػػذه الةوووػػػض يوػػػكؿ فومػػػا وخػػػٌص ال ةػػػث :  ٌيػػػل كذػػػر الوػػػكؿ 

ًّ مػػف (لٌمػػا( الةويوػػض ك (لٌمػػا( الجازمػػض مرك ػػض   زوػػادة (مػػا( ةتػػ  ةوػػؿ :  ٌف كيػػ
 .(ُ(مف (لـ( اليافوض ك(ما( الزائدة

كوجمػػع اليةػػاة كالمعسػػركف عمػػ  جػػكاز مجػػيّ (مػػا( زائػػدة فػػي الوػػر ف 
الكػػػروـ لمعيػػػ  التككوػػػد ك ػػػٌذ ةػػػكؿ   ػػػي عمػػػي اليةػػػكم الػػػذم  جػػػاز  ف تكػػػكف 

ك ػٌوف ذلػؾ  وكلػل : ((فكمػا جػاز  ف وزوػدكا الةػركؼ ( ِ(((زائدة لغوػر التاكوػد((
 .(ّ(.كذلؾ وجكز زوادة هذه الةركؼ في التيزوؿ((لغور المعايي..

( ْ(كالػػذوف  يكػػركا الوػػكؿ  زوػػادة (مػػا( كالػػذم ييًسػػبى  لػػ  داكد الظػػاهرم

كػػػػايكا وعيػػػػكف  يكػػػػار ( ِ(هػػػػػ( كغورهمػػػػآّٖ(ت(ُ(هػػػػػ( كا ػػػػف درسػػػػتكولَِٕ(ت
                                                 

 .ُّٖ/ْكال رهاف في عمـك الور ف ّٗ/ُك دائع العكائد ِٖٗ/ْ( جامع ال وافُ(
 .ّْْ( ال غدادوات صِ(
 .ّْٓ-ّْْ( المصدر يعسل صّ(
 .ِٓٓ/ِكترجمتل في كفوات ايعواف ج ف خمكاف ُٖٕ/ِ( ال رهاف في عمـك الور فْ(
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الزوػػػادة لغوػػػر معيػػػ  كاسػػػتعماؿ هػػػذا المصػػػطم  ؛ لػػػذلؾ دعػػػا الزرك ػػػي  لػػػ  
(الزائدة( ك ف وست دؿ  اما (المؤكلدة( ييػل لػوس فػي اجتياب لعظ (الصمض(  ك 

الور ف ةرؼ  ٌج كلل معي ن كالزائد ماجمعي  لل(
ّ.) 

ف عٌرفكا (ما( الزائدة  اٌياا ((تيٍجعىؿي ًصمىضن في المكاإػع التػي دخكلاػا  كاع
ا  ٌياا ج تعود معين  ( ْ(كخركجاا فواا سكاّ((  كما ةاؿ العٌراّ فاـ وعيكف  وإن

وإاؼ  ل  الجممض  ٌج معي  التككوػد ، فػالمعي  ايساسػي لمجممػض ج   ساسًوا
وتغوػػػر، كج وتػػػاذر  ػػػدخكؿ (مػػػا( عمواػػػا  ك خركجاػػػا مياػػػا ، كفػػػي هػػػذا ووػػػكؿ 
وىٍت زائدة ؛ يٌيػل ج وتغوػر  اػا  صػؿ المعيػ  ،  ػؿ ج وزوػد  الرإي (( يما سيمل

 .(ٓ(د  وئنا(( س  اا  ٌج تاكود المعي  الذا ت كتوكوتل ، فكاٌياا لـ تع
فػػّ خػػّؼ  ذف  ػػوف مػػف ةػػاؿ  زوػػادة (مػػا(  ك  يكرهػػا  ٌج فػػي اسػػتعماؿ 

(( عإػػػػاـ  :هػػػػػ( هػػػػذه المسػػػػالض  وكلػػػػلُْٓالمصػػػػطم  ، ك كجػػػػز الاػػػػركم (ت
وسمواا زائدة ك عإاـ وسمواا صمضن ، ك عإاـ وسمواا تككوػدنا ، كج وسػمواا 

 .(ٔ(ي  ال تض((زائدةن كج صمضن ؛ لئّ وظٌف ظافا  ٌياا دخمت لغور مع
كمف الدارسوف المةدذوف مىٍف دعػا  لػ  عػدـ اسػتعماؿ لعػظ (الزوػادة(
)ٕ )

 .(ٖ(كمياـ مف لـ ور  اسنا في استعمالاا

                                                                                                                

 .ْٗ( العارست ج ف اليدوـ صُ(
 .ُّٓ/ِ( معاتو  الغوبِ(
 .َْٗ/ْ، ُٖٕ/ِ( ال رهاف في عمـك الور فّ(
 .ّٗٗ/ِالور ف( معايي ْ(
 .ِّْ/ ْ(  رح الرإي عم  الكافوضٓ(
 .ٕٔ( ايزهوض صٔ(
 .ُُِ،  ٖٗ( معجـ الجممض الور يوض،الةركؼ الزائدة/ الوسـ ايكؿ صٕ(
 .ُٕٖ،  ُٓٓ( دراسض في ةركؼ المعايي الزائدة،ع اس مةمد السامرائي صٖ(



438 

 

فمف جاض المعي   ٌف (ما( الزائدة تستعمؿ لمتككود،  ٌما مف جاض المعظ 
كا عػػراب فوػػد جعماػػا اليةػػاة عمػػ  إػػر وف : زائػػدة ج تغوػػر  عرا نػػا ، كزائػػدة 

( ك خكاتاا، فتكٌعاا عف العمؿوتغو  .(ُ(ر فواا ا عراب، كدخكلاا عم  ( فك
كمػػػف اليةػػػاة مػػػف  خػػػرج الإػػػرب الذػػػايي مػػػف معيػػػ  الزوػػػادة المعظوػػػض ، 
فػر كا  يػل ج وي غػي  ف يسػمواا زائػػدة مػف جاػض ا عػراب ،  ذا كةعػت كافػػضن  ك 

ي جعمػؿ ماوئضن  ك  فادت معي  الةصر ؛  ذ الزوادة ا عرا وض تعيي تمؾ الت
 .(ِ(لاا ، كج تؤذر في عمؿ غورها ، فإذا  ٌذرت فول لـ تكف زائدة

 ٌج  ف الوكؿ  زوادة (ما( لمتككوػد وةتػاج  لػ  تعسػور، كو ػدك  ٌف اليةػاة 
لـ ووػدمكا لاػا تعسػورنا ، كفػي ذلػؾ ووػكؿ ذعمػب :  فك ال صػرووف الػذوف وػذه كف 

(  ل   فك (ما( زائدة لمتككوػد فػي ةكلػل تعػال : ( فى  ـٍ ػفى المٌػًل ًليػتى لىايػ ػضو مل ػا رىٍةمى ً مى
 (ّ([ كايكا  ذا سيًئمكا ((كوػؼ هػي تككوػد ووكلػكف : ج يػدرم((ُٗٓ] ؿ عمراف:

كووػػػكؿ ال ػػػوه الػػػدكتكر ع ػػػد الػػػرةمف التػػػاج فػػػي  ةذػػػل الػػػذم جعمػػػل  عيػػػكاف 
(ةركؼ الزوادة كجػكاز كةكعاػا فػي الوػر ف الكػروـ( :  فك اليةػاة الػذوف ةػالكا : 

(ما(  زائػدة لمتككوػد ((لػـ و ويػكا مػف  م طروػؽ كايػت  فػادة التككوػد((  ك ػٌوف  فك
 ٌيػػل ج  ػػد مػػف معرفػػض  صػػؿ معياهػػا ، فػػإف جٌردياهػػا مػػف هػػذا ايصػػؿ ((فإٌياػػا 
تكػػكف عيدئػػذو ة ػػكنا كلغػػكنا ج تعوػػد تككوػػدنا كج غوػػر تككوػػد ،  ٌياػػا تكػػكف ةويئػػذو 

                                                 

ج ف  ك رح جمؿ الزٌجاجي ِِّ-ُِّككتاب الجمؿ لمزٌجاجي ص ْٓ/ِ( الموتإبُ(
 .ْٕٓ/ِعصعكر

كا وإاح في  رح  ُِٗكال غدادوات ص ٕٔٓ/ِ(  عراب الور ف لميٌةاسِ(
 .ّْٓ/ْك رح الرإي عم  الكافوض  ِِٖ-ِِٕ/ِالمعٌصؿ

 .ِْٗ( مجالس ذعمب صّ(
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ج ووػع فػي الكػّـ كايصكات السػاذجض التػي جتػدؿ عمػ  معيػ  ، كمذػؿ هػذا 
 .(ُ(العصو  ،  ؿ ج وككف في كّـ عوّّ وعيكف ما ووكلكف((

ت ػػػػٌوف فػػػػي العصػػػػؿ ايكؿ مػػػػف ال ػػػػاب ايكؿ  ىفك (الػػػػذم( تسػػػػتعمؿ فػػػػي 
الكػػّـ تع وػػرنا عػػف ذات المكصػػكؼ كعػػف مػػاهك معرفػػض ؛ لػػذلؾ وصػػٌ   ظاػػار 
ض مكصكفاا كتستعمؿ (ما( تع وػرنا عػف صػعض المكصػكؼ كعٌمػا هػك يكػرة عامػ

لػػػذلؾ ج وصػػػٌ   ظاػػػار مكصػػػكفاا ، كهػػػذه العػػػركؽ ايساسػػػوض  ويامػػػا توإػػػي 
  اختّؼ  ةكاماما.

كةػػد اتخػػذت (مػػا( ذػػّث ةػػاجت خالعػػت فواػػا  ةكػػاـ (الػػذم( في ػػا مػػف 
 كؿ ةالضو  صؿه مف  يصكؿ الوكؿ  زوادتاا:

 ايكل  : كركدها  معي  صمتاا.
 الذايوض : ةذؼ صمتاا.
 الذالذض :  فراد صمتاا.

كعمػػػ  هػػػذه العػػػركع الذّذػػػض يصػػػؿ (مػػػا( الزائػػػدة  ييوػػػت م اةػػػث هػػػذا  
 العصؿ .

 : )ما( التي بمعنى صمتىا:  المبحث األكؿ
( ك خكاتاػػػا  ذا اتصػػػمت  اػػػا (مػػػا(  طػػػؿ  الم ػػػاكر عيػػػد اليةػػػاة  فك (ً فك
عمماػػػا ، فورفػػػع اجسػػػـ  عػػػدها عمػػػ  اج تػػػداّ ، كوصػػػٌ  عيدئػػػذ دخكلاػػػا عمػػػ  

عمػ  ةػٌد سػكاّ ، كسػمكا (مػا( هػذه (مغولػرة( ؛ يٌياػا  الجممض الععموػض كاجسػموض
غورت عمؿ ( ٌف( كما سمكها (كاٌفض( ؛ يٌياا كعتاػا عػف العمػؿ ، ك(مكطلئػض( 

 .(ِ( ك (ماولئض( ؛ يياا هٌواتاا لمدخكؿ عم  الجمؿ الععموض
                                                 

ـ، ُِٕٗهػ، يكفم ر ُِّٗ( مجمض مجمع المغض العر وض، الجّز الذّذكف،  كاؿ ُ(
 .ِٕ-ُِص

كالمكفوي  ّّْ/ِكمجالس ذعمب  ُّّ، ُُٔ، ٕٓ/ ّ،  ُّٖ-ُّٕ/ ِ( الكتاب ِ(
عرا ل ُِّفي اليةك ، مجمض المكرد ص ك رح الممع ج ف  ّٕٔ/ّكمعايي الور ف كاع
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كفي تعموؿ  فادتاا  (ُ(ك( ٌيما(  الكسر تعود الةصر عيد جماكر اليةاة
كا مػذه وف، ، فػر ل فروػؽ مػياـ  فك ( ٌيمػا( لػـ تعػد الةصػر ، هذا الغرض ذه ػ

يٌيل اجتمع فواا تككوداف ( ٍف( ك(ما( ، كذكركا  ٌيل لك ص ك ذلػؾ لمػـز معيػ  
الةصر في كؿ تركوب مماذؿ ، يةك:  فك زودنا لوائـه ، كيةك:  ةمؼي  ا ً فك 

ك(الػػّـ( ، كج وعوػػد زوػػدنا لوػػائـه ، فجمػػع  ػػوف ذػػّث مؤكػػدات : الوسػػـ، ك( ٌف( 
ٌف ذلػؾ  (ِ(هذا الةصر  اتعاؽ كذه كا  ل   ٌف (ما( الكافػض مػع ( ٌف( يافوػض ، كاع

، ؛ يٌيػػل  سػػ ب  فادتاػػا الةصػػر ، فػػّ وجػػكز  ف وتكجاػػا معػػا  لػػ   ػػيّ كاةػػدو
تيػػاةض ، كج  ف وةكػػـ  تكجػػل اليعػػي لممػػذككر  عػػدها ، يٌيػػل خػػّؼ الكاةػػع ، 

كصػػرؼ ا ذ ػػات  لػػ  المػػذككر ، فجػػاّ  فتعػػٌوف صػػرفل  لػػ  غوػػر المػػذككر ،
( ّ(الةصػػر فوكػػػكف ((معي ( ٌيمػػا(  ذ ػػػاته لمػػػا وػػذكر  عػػػدها كيعػػيه لمػػػا سػػػكاه((

ػػػػػا  لػػػػػ  جماعػػػػػض مػػػػػف  كيسػػػػػ كا هػػػػػذا المػػػػػذهب  لػػػػػ  الكػػػػػكفووف ، كييسػػػػػب  وإن
كذكر ا ف ه اـ  ٌف مذه اـ هذا م ييا عمػ  موػدمتوف  ػاطمتوف  (ْ(ايصكلووف

  إجماع اليةاة :

                                                                                                                

كالموتصد في  رح  ِِّكالجمؿ لع د الواهر الجرجايي ص ٕٔ/ُ رهاف العك رم
ك رح عمدة الةافظ  ُّٔ-ُِٔ/ِكا وإاح في  رح المعٌصؿ ْٕٔ/ُا وإاح

 .َِٔ،  كتذكرة اليةاة صُّٖ-ُّٕيي صكرصؼ الم ا ِِّص
عرا لُ( ، كمعايي ايدكات ِّٓ-ِِٓ، كدجئؿ ا عجاز صِّْ/ُ( معايي الور ف كاع

 ُّٗ/ّكالك اؼ َّٕكالةركؼ كا عراب الميسكب  ل  ا ف الةسوف ال خارم ص
كمعتاح العمـك  ِٗ/ُكالت واف في  عراب الور ف ِّْ/ِكايمالي ال جروض

ك دائع  ُِٔ-ُُٔرهاف الكا ؼ عف كجكه ال واف صكال  ُِٓ-َُٓلمسٌكاكي
 .ٔٔٓ-ٓٔٓكتذكرة اليةاة ص ُِٖ/ِالعكائد 

 .َُْ/ْ( اي  اه كاليظائرِ(
 .ّٓٓ/ُٓ( تاذوب المغض لأزهرمّ(
 .َّٗ-َّٖ/ُ( مغيي الم وبْ(
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ٌيمػا لتككوػد الكػّـ  ذ اتنػا ، يةػك ى ايكل  :  فٌ   ( لػوس لأذ ػات كاع :  ( فك
. فك زودنا لىوائـ ،  ك يعونا  ، يةك :  فك زودنا لوسى  وائـو

 .(ُ(كالذايوض:  ٌف (ما( لوست لميعي
كةػػد جاكػػؿى   ػػك ةوػػاف الوػػائموف  اػػذا الكجػػل ككصػػعل (( ايػػل ةػػكؿ مػػف لػػـ 

 .(ِ(وور  اليةك كج طالع ةكؿ  ئٌمتل((
( لمتككوػػػد كر    ل العروػػػؽ الذػػػايي  فك ( ٌيمػػػا(  فػػػادت الةصػػػر ؛ يٌف ( فك

ك(ما( لمتككود فإاعؼ تاكودها ، كذكركا  ٌف معيػ  الةصػر لػوس  ج تاكوػدنا 
لمةكـ عم  تاكود ، كاتامكا الذوف ذه كا ال   ٌف (مػا( لميعػي  ػاٌياـ جعمػـ لاػـ 

 .(ّ( اليةك
الػػذوف ذه ػػكا  لػػ   فك ( يكمػػا( كخّصػػض ماتوػػدـ مػػف كػػّـ العػػروووف :  ٌف 

( لإلذ ػػات ك(مػػا( لميعػػي ،  ذ ػػتى غوػػرهـ عػػدـ صػػةض ذلػػؾ  لمةصػػر ؛ يف ( فك
 مػا وجمػػع عموػل اليةػػاة ، ككػذلؾ الػػذوف ذه ػكا  لػػ   فك ( يكمػا(  فػػادت الةصػػر 
ا ، فوػد  ججتماع تككودوف   طؿ غورهـ هذا الر م  ما وجمع عمول اليةاة  وإن

 طػػػؿ ةجػػػض ا خػػػر ، فوكػػػكف الوػػػكؿ  إفػػػادة ( يكمػػػا( اسػػػتطاع كػػػؿ ميامػػػا  ف و
الةصر غور مستيد  ل  دلوػؿ صػةو  وؤوػده ، كج  لػ  تكجوػل مويػع وعسػره ؛ 

( كذكػر   ػك ةوػاف  ٌف الةصػر ْلذلؾ صرح يةاة  اٌف ( يكما( لوسػت لمةصػر(
ّن  وف: لعؿك زوػدنا ةػائـه ، كلعٌممػا زوػده ةػائـه ،  ج وعاـ مف  خكاتاا ، فّ فرؽ مذ

                                                 

 .َّٗ-َّٖ/ُ( مغيي الم وبُ(
 .ُٕٓ/ِ(  رت اؼ الإربِ(
 .ُُْ/ْ( اي  اه كاليظائرّ(
 .ٕٓ-ْٕ/ُج ف  رهاف العك رم(  رح الممع ْ(
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(  فكمػا  ٌياػا ج تعوػد  ( ك(لىعىػؿك (  اياا  اف (ما( مع (كػافك  ذ  فك (ما( مع ( فك
)  .(ُ(الةصر في الت  ول كج الةصر في الترجي، فكذلؾ جتعوده مع ( فك

( ك خكاتاا ،  فو دك  ٌف(ما( لـ تستعمؿ لمةصر ، كج   طاؿ عمؿ ( فك
 خر، كةد ت ٌوف في العصؿ  كهذا وعيي  ٌيل ج د  ف تككف ةد استعممت لمعين 

ايكؿ  ٌف اليةػػػػػاة  كػػػػػدكا  فك اجسػػػػػـ المكصػػػػػكؿ وسػػػػػتعمؿ فػػػػػي الكػػػػػّـ كصػػػػػمضن 
لكصؼ مكصكؼو ما ،  صمتل الكاةعػض جممػضن ،  ٌج  ٌف هػذا المكصػكؼ ج  ػٌد 
 ف وكػػػكف الموصػػػػكد ميػػػل عيصػػػػرنا مػػػػف عياصػػػر جممػػػػض الصػػػمض ، فوػػػػد وكػػػػكف 

ّن الإػػمور المإػػاؼ  لوػػًل فػػي  يةػػك:  ىٍة ىػػؿى الػػذم ًكتا يػػلن فػػي الموصػػكد ميػػل مػػذ
،  ك المععػػػكؿ  ػػػل يةػػػك:  ىٍعجى ىيًػػػي  ػػػ ى ػػػٍف يىجى ػػػركيي مى وىػػػًده ،  ك العاعػػػؿ ، يةػػػك: سى
ٍوده ، كفي هذا المذاؿ تسم  (مػا( مكصػكلضن ، كةػد وكػكف الموصػكد  يىعىلي زى ماصى
ػٍيعيلي ،  ٍوػده، ،  م : صي ػيىعى زى ميل مصدر جممض الصمض ، يةػك :  ىٍعجى ىيًػي مػا صى
كتسػػػػم  (مػػػػا( ةويئػػػػًذ مصػػػػدروض ،  ك زمايوػػػػض ، يةػػػػك  يصػػػػاًة يؾى مػػػػا تىٍصػػػػديؽي، 
فتككف(مػػا( مصػػػدروض ظرفوػػػض ، كةػػػد ج وكػػكف الموصػػػكد مػػػف هػػػذا المكصػػػكؼ 
 ةد هذه العياصر  ؿ الصمض يعساا ،  عياصرها جموعاا ، فوككف  معياها ، 
كلكجػػكب ةذفػػل يا ػػت (مػػا( ميا ػػل ك خػػذت ةكمػػل كدجلتػػل ، فصػػارت عيدئػػذ 

عيي الجممض التي  عدها ، لذلؾ لـ تةتج ال  را ػط ؛ يٌياػا صػارت عّةتاػا ت
 اػػا عّةػػػض الخ ػػر الػػػذم هػػػك يعػػس الم تػػػد  فػػػي المعيػػ  يةػػػك : ال ػػػجاعضي  ٍف 
تىوػكؿى الةػؽك ، ك ف توػكؿى الةػؽك  ػجاعضه ، كيةػك: ةػكلي ج  لػػل  ٌج ا ، ، كج 

خػػرل ، كهػػذا ممػػا جعؿ(مػػا( فصػػارت  ةػػداهما  معيػػ  اي (ِ( لػػل  ٌج ا ةػػكلي
تػػدؿ عمػػ  معيػػ  ايمػػر،  ك ال ػػاف كيةػػك ذلػػؾ ، كمعيػػ  الةوووػػض  ك ايمػػر 
ّن :  يكمػػػا زوػػػػده  ػػػػاًعره ،  الط وعػػػي ،  ك الةاصػػػػؿ فػػػي الكاةػػػػع ، فػػػػإذا ةميػػػا مػػػػذ

                                                 

، كويظر: دراسات يسمكب الور ف، الوسـ ّْْ/ٔ، ُِْ، ٖٖ/ٓ( ال ةر المةوطُ(
 .ُٓٓ-ُْٓ/ُايكؿ

 .َِْ/ُ(  رح   ف عووؿِ(
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عيويا :  فك ايمر هػك  ف زوػدنا  ػاًعره ، كاٌيمػا يروػدي  ف ي ػٌوف  فك  ػاعروض زوػد 
 ةوووضن مف الةوائؽ.

كمـ اليةاة عم (ما( التي  اذا المعي  ، كجعمكها في  ػاب (المعرفػض كت
التاٌمػػض( كذكػػركا  ٌياػػا لوسػػت مكصػػكلض تةتػػاج  لػػ  صػػمض ، كج هػػي مكصػػكفض 
تةتػػاج الػػ  صػػعض ، كةػػد مذػػؿ لاػػا سػػو كول  وكلػػل : ((ً يلػػي ًمٌمػػا  ىٍف  ىٍفعىػػؿى ذًلػػؾى 

كةعػػت (مػػا( هػػذا كاٌيػػل ةػػاؿ:  يػػي مػػف ايمػػر  ك مػػف ال ػػاف  ف  فعػػؿى ذلػػؾ ، ف
كةاؿ ايخعش في(ما( في هذا المذاؿ :  ٌياا ((هاهيا كةدها اسػـ  (ُ(المكةع((

ًعػػؿى  (ِ(، كاٌيػػل ةػػاؿ :  يػػي مػػف ايمػػر ، كمػػف  مػػرم : صػػيوعي كػػذا ككػػذا(( كجي
يةك:  ف زودنا ًمٌما  ف وىكتيػبى ،   معيػ : (( يػل مخمػكؽ مػف  مػر ذلػؾ ايمػر، 

ي (مػػػا( مػػػػف ((ًمٌمػػػا وىوػػػػكـي(( فػػػي ةػػػػكؿ كةػػػػاؿ ا ػػػف ه ػػػػاـ فػػػ (ّ(كهػػػك الكتا ػػػض((
 ال اعر :
عكفى فما وزاؿي كىاىيكلي       ًمٌما ووكـي عم  الذًّث كىًسورنا      ىًلؼى الصح
 فك معيػػػاه : (( ًلػػػؼى الصػػػعكفى عمػػػ  الػػػذّث ، فػػػّ وػػػزاؿ ذايونػػػا  ةػػػدل   

فجعؿ(مػا( هيػا  معيػ   (ْ(ةكائمل ةت  كىايل مخمكؽه مف ةوامل عمػ  الػذّث((
لةوووػػػض  ك ايمػػػر المخمػػػكؽ ،  ك الكاةػػػع ، كةػػػد  جػػػاز يةػػػاة جعماػػػا فػػػي هػػػذا ا

ال وػػػت  ميزلػػػض (الػػػذم( كالتوػػػدور عيػػػدهـ : كايػػػل مػػػف الخوػػػؿ الػػػذم ووػػػـك عمػػػ  
الذّث كسورنا
ًموىٍت عم  هذه الط وعض ، ك ٌف (ٓ( ّن خي . كهذا وعيي:  ٌف هياؾ خو

خوػؿ  اػذه الصػعض ال اعر و  ل فرسل  اا كهذا خػّؼ الكاةػع ، فمػوس هيػاؾ 

                                                 

 .ُٔٓ/ّ( الكتابُ(
 .ّٖ/ُ( معايي الور فِ(
 .ِٖٗ/ُ،كمغيي الم وبَٗ( ايزهوض صّ(
 .ُّٖ/ُ( مغيي الم وبْ(
 .َّٕ-ِٕٗد المغيي لمسوكطي صك رح  كاه ٖٓ( ايزهوض صٓ(



444 

 

؛ لػػذلؾ ج وصػػٌ   ف تكػػكف (مػػا(  ميزلػػض (الػػذم(  ػػؿ هػػي  ػػالمعي  الػػذم ذكػػره 
 ا ف ه اـ.

ـى زوػػػده  وػػػده ، هػػػك  معيػػػ :  ٌيػػػل ةػػػا ـى زى كذكػػػر ذعمػػػب  ٌف يةػػػك :  يكمػػػا ةػػػا
)ُ  )

فجعػػؿ (مػػا( كإػػمور ال ػػاف ، كةػػد ييًسػػبى  لػػ  الكػػكفووف كا ػػف درسػػتكول  ٌياػػـ 
( ك خك  اتاػػػا ، اسػػػـ مػػػ اـ  ميزلػػػض إػػػمور ال ػػػاف فػػػي زعمػػػكا  ٌف (مػػػا( مػػػع ( فك

كهػذا مػا ذهػب  (ِ(التعخوـ كا  ااـ ، ك ٌف الجممض  عده معسرةه كمخ رةه  اا عيػل
 .(ّ(الول الدكتكر الجكارم

ف  يكر صػةتل ا ػف ه ػاـ  و ػدك  ٌيػل  ةػرب ايةػكاؿ  (ْ(كهذا المذهب كاع
 ف ه ػاـ يعسػل  ل  الغرض الذم تؤدول (ما( في ( يكما( كلمتودور الذم ذكره ا

فػػي ايمذمػػػض التػػػي است ػػاد  اػػػا،  ذ  فك (مػػػا(  عطػػت معيػػػ  الةوووػػػض الظػػػاهرة 
 المعمكمض التي ج تييكر.

كةػػد  كإػػ  ع ػػد الوػػادر الجرجػػايي هػػذه المسػػالض عيػػدما عػػرض العػػرؽ 
ٌياػػـ   ػػوف  سػػمكب ( يكمػػا( ك سػػمكب (مػػا( ك( ٌج( فػػي الكػػّـ ، فوػػاؿ : ((اعمػػـ كاع
ف كػػػايكا ةػػػد ةػػػالكا : ( يكمػػػا(  معي (مػػػا( ك( ٌج( فػػػإٌياـ لػػػـ وعيػػػكا فػػػي ذلػػػؾ  ٌف  كاع

سػػػ وؿ المعظػػػوف المعيػػ  فػػػي هػػذا هػػػك المعيػػػ  فػػي ذاؾ  عويػػػل ، ك ٌف سػػ وماما 
وكإعاف لمعي  كاةد(( كةػاؿ: (( ٌيمػا مكإػكع ( ٌيمػا( عمػ   ف تجػيّ لخ ػر 
ج وجامل المخاطب كج ودفع صةتل ، تعسور ذلؾ :  ٌيؾى توكؿ لمرجػؿ :  يكمػا 
يكما هك صاة ؾ الودوـ ، كج توكلل لمف وجاػؿ كوػدفع صػةتل ،  ، كاع هك  خكؾى

ؾ ترود  ف تيٌ ال لمذم وجب عمول مف ةػؽ كلكف لمف وعممل كويًورح ً ًل ،  ٌج  يك 
ايخ كةرمػػػػػض الصػػػػػاةب(( كةػػػػػاؿ:  ٌمػػػػػا (مػػػػػا( ك( ٌج( ((فوكػػػػػكف لأمػػػػػر ويكػػػػػره 

                                                 

 .ِِٕ( مجالس ذعمب صُ(
رت اؼ الإرب ِّٓ( دجئؿ ا عجاز صِ(  .ُٕٓ/ِكاع
 .ُّْ-ُّّ( يةك المعايي صّ(
 . َّٕ/ُ( ويظر : ْ(
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ػا مػف  عوػد، فومػت مػاهكى  ٌج زوػده  ،  المخاطب كو ػؾ فوػل ، فػإذا ر وػت  خصن
ج توكلػػل  ٌج كصػػاة ؾ وتػػكهـ  ٌيػػل لػػوس  زوػػد ك ٌيػػل  يسػػاف  خػػر(( كعمػػ  هػػذا 

ي  ػػػوف ا وػػػات الور يوػػػض التػػػي اسػػػتعممت فواػػػا ( ٌيمػػػا(، ايسػػػاس فػػػرؽ الجرجػػػاي
ك ػػػوف التػػػي اسػػػتعممت فواا(مػػػا( ك( ٌج( فػػػذكر فػػػي ةكلػػػل تعػػػال : (ً ٍف  ىيػػػتيـٍ ً ٌج 

يىػا(]  راهوـ: دحكيىا عىمكا كىافى وىٍع يػدي   ىآؤي ٍذمييىا تيًروديكفى  ىف تىصي [  ٌيػل (( ٌيمػا َُ ى ىره مل
( دكف ( ٌيمػػا( فمػػـ ووػؿ:  ٌيمػػا  يػػتـ   ػػره مذميػػا ؛ جػاّ، كا  عمػػـ،  ػػػ(ما( ك ( جٌ 

يٌياػـ جعمػػكا الرسػؿ كػػاٌياـ  ادعػائاـ الي ػػكة ةػد  خرجػػكا  يعسػاـ مػػف  ف وككيػػكا 
ػػػػػػػػػػػػػره   ػػػػػػػػػػػػرنا ، ذػػػػػػػػػػػػـ جػػػػػػػػػػػػاّ الجػػػػػػػػػػػػػكاب مػػػػػػػػػػػػف الرسػػػػػػػػػػػػؿ : ( ً ف يكٍةػػػػػػػػػػػػفي ً ٌج  ى ى

ـٍ  ٍذميكي [(( يٌيػػػػػل  راد (( ف وعوػػػػػد كػػػػػّـ الخصػػػػػـ عمػػػػػ  كجاػػػػػل ، ُُ(]  ػػػػػراهوـ:مل
 ل عم  هواتل كوةكول كما هك(( ذـ  ٌوف  ٌيل اسػتعمؿ( يكما( فػي ةكلػل كوجيّ 

ٍذميكيـ(]الكاػػػؼ: ػػػره مل ػػػا  ىيىػػػا  ى ى [ يٌيػػػل ا تػػػداّ كػػػّـ كلػػػوس َُُتعػػػال : (ةيػػػٍؿ ً يكمى
.  جكا نا لكّـ سا ؽ ةد ةوؿ فول :  ف  يت  ٌج   ره

ك جمػػؿ الكػػّـ فػػػي ذلػػؾ  وكلػػػل : ((كجممػػض ايمػػػر  ٌيػػؾ متػػػ  مػػا ر وػػػت 
ئنا هك مف المعمكـ الذم ج و ؾ فول الذم ةوػل  ف وًػؤٌدل  ػػ( يكما( ةػد جػاّ  و

 ػػالور ف الكػػروـ  اليعي(مػػا( ك( ٌج( ،  فػػذلؾ لتوػػدور معيػػ  صػػار  ػػل فػػي ةكػػـ 
 .(ُ(الم ككؾ فول((

ا كهك( ّ(كالعمكم( ِ(كهذا ما ذكره الزممكايي  ٌف ( ٌيما( وككف ًلما ج   وإن
وجامػػل المخاطػػب ،  ك مػػا ويػػزؿ ميزلتػػل ، كمػػف  مذمػػض ذلػػؾ فػػي الوػػر ف الكػػروـ 

( ]هػػػػػػكد:  [ كةكلػػػػػػل تعػػػػػػال : ( ٌيمػػػػػػا  يػػػػػػتى ُِةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  ( ٌيمػػػػػػا  يػػػػػػتى يىػػػػػػذوره
(]الرعػػد:  ّي(]فػػاطر: ٖمييذره [ كةكلػػل تعػػال : ( ٌيمػػا وىخ ػػ  اى مػػٍف ع ػػادًه العيمما

ي مػػف  يػػػكاع (مػػػا( مػػػا وعوػػد هػػػذا المعيػػػ  ، فوػػػاؿ : [ كةػػد جعػػػؿ ال طموكسػػػِٖ
                                                 

 .ِٕٓ-ِٓٓ( دجئؿ ا عجازُ(
 .ُٕٔ_ ُٔٔ، ُْٔ -ُّٔ( ال رهاف الكا ؼ عف  عجاز الور ف ص ِ(
 .َُِ/ ِ( الطراز  ّ(
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كاست ػاد ( ُ(((كمياا التي تكصػؿ  ػػ ( ٌف( فتعوػد معيػ  رد ال ػيّ  لػ  ةوووتػل
 [.ُٕعم  ذلؾ  وكلل تعال : ( ٌيما اي  لله كاةده(]اليساّ: 

ك(ما( هذه التي فٌصؿ الجرجايي معياها كغرض استعمالاا سماها 
ممكصكلوض ، فعي ةكلل تعال : ( ٌيما هكى  لل اليةاة (كافض( ، كةد تةتمؿ ل

[ جاز  ف تككف (ما( مكصكلض اسـ ( ٌف( كصمتاا جممض ُٗكاةدي(]اجيعاـ: 
(هكى الل( ك (كاةده( خ ر ( ٌف( كالكجل  ٌياا كافض ،  م: هي  المعي  الذم ذكره 

 (.ِ(الجرجايي ، ك (هك( م تد  ك ( لل( خ ره ك (كاةد( صعض

ي ( ٌيما( الداخمض عم  الجممض الععموض ،  اختّؼ كوختمؼ  عراب (ما( ف
 عراب اجسـ  عدها، فومـز فواا معي  المكصكلوض اك المصدروض كج وصٌ   ف 

ا تيكعىديكفى تككف كاٌفض اذا لـز رفع اجسـ كالذم في ةكلل تعال  ( ً فك مى
اًدؽه [ كةكلل تعال : (ُّْ(]اجيعاـ:  تو  ا تيكعىديكفى لىصى [ ٓروات: (]الذاً يكمى

 .(ّ( [ٕ(]المرسّت: ً يكمىا تيكعىديكفى لىكىاًةعه كةكلل تعال : (
ٍ تي  رى كذكر العٌراّ  ٌيل وي غي يصب اجسـ  عد ( ٌيما( في يةك:  ٌيما إى
 خاؾى ، يٌيل ج وص  الرفع  ٌج عيد جعؿ (ما( مكصكلض ، ك(ما( ج تككف 

اف في يةك :  ٌيما لمياس ، لذلؾ كجب  ف تككف كاٌفض ، لكف وجكز الكجا
كمف ذلؾ الةدوث الي كم الذم  خرجل ال خارم عف ا ف ع اس  (ْ(سكيت دارؾ

رإي ا عيل كلعظل : ((كاف رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ وعالج مف 

                                                 

 .َّٓ صّح الخمؿ ص ( الةمؿ في  ُ(
 .ْٖٔ/ ُ( الت واف في  عراب الور ف  ِ(
كمغي   َْٓ/ ُ، ُّّ -ُِّ/ ُكالت واف في  عراب الور ف  َُٖ/ ُ( مجاز الور ف  ّ(

 .َّٖ -َّٕ/ ُالم وب 
كةد مر في ال اب ايكؿ  ٌف العٌراّ كجماكر اليةاة  جازكا  َُِ/ُ( معايي الور فْ(

 عكد(ما( عم  العاةؿ.
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التيزوؿ  دة، ككاف مما وةرؾ  عتول(( فإٌف (ما( هيا كافض ليصب( عتول( كلك 
 رفعت لكايت مكصكلض.

  (رٌ ما( كةوػؿ : (ًمػف( لمتعموػؿ ك(مػا( مصػدروض كةد جعمت(مما(  معي
ػػػا مػػػف  جػػػؿ تةروػػػؾ  ػػػعتول(( كةػػػاؿ الكرمػػػايي:   توػػػدور: ((ككػػػاف وعػػػالج  وإن
ا  م: ككاف ممػف وةػرؾ(( (( ك(ما(  معي (مىف(  ذ ةد تجيّ لمعوّّ  وإن
)ُ )

ػػا مػػف  كهػػذا كجػػل  عوػػد ، يٌيػػل وػػؤدم  لػػ   ف وكػػكف المعيػػ  :  ٌف ذمػػض  جياسن
عادتاػػا  ك خموتاػػا تةروػػؾ  ػػعاهاا ك ٌف رسػػكؿ ا صػػم  ا اليػػاس كػػاف مػػف 

كعمول كسػمـ كػاف كاةػدنا مػياـ ، كهػذا مخػالؼ لمكاةػع كج وصػٌ   ف وكػكف هػك 
ـي  مىػػٍوكي ـى عى ػػرك ػػا ةى المػػراد ، كمػػف  ػػكاهد ذلػػؾ فػػي الوػػر ف الكػػروـ ةكلػػل تعػػال : (ً يكمى

ٍوتىػػضى(]ال ورة: الموتض( كمػػف ةر هػػػا [ ك(مػػا( فػػػي هػػذه ا وػػض كافػػػض ليصػػب(ُّٕاٍلمى
 الرفع ، كهك خّؼ الم اكر ، جعماا خ ر( ٌف( ك(ما( مكصكلض ، كمف ةػر  
(  عػت  (الةػاّ( كإػـ( الػراّ( مخععػض فجعماػا  ـى ػري ( لم ياّ لممجاكؿ  ك (ةى ـى رل (ةي
ػػػا رفػػػع (الموتػػػض( فػػػي الػػػكجاوف فتعػػػرب يائػػػب فاعػػػؿ  ك فػػػاعّن عيػػػد  ّن جزمن فعػػػ

رلـ( جعؿ(ما( كافض كخ ر( ٌف( عيد جعم اا مكصكلض كالإمور المستتر في (ةي
( عائد عمواا ـى ري  ك(ةى
)ِ). 

كلػػػـ وجػػػز الزجػػػاج جعػػػؿ (مػػػا( مكصػػػكلض فػػػي ةكلػػػل تعػػػال : (كيػػػؿح يىٍعػػػسو 
ًض(] ؿ عمػراف: ـٍ وىٍكـى اٍلًووىامى كي كرى فكٍكفى  يجي ا تيكى يكمى ٍكًت كىاًع [ يٌيػل وترتػب ُٖٓذى ًئوىضي اٍلمى

لاػػا (وػػـك الووامػػض(  ػػػ( جكركـ( كهػػذا ج عمػػ  ذلػػؾ العصػػؿ  وف(تكفػػكف( كمعمك 

                                                 

كفت   ْٕ-ْٔ/ُكصةو  ال خارم   رح الكرمايي ِٓي الساومي ص(  مالُ(
 .ِٕ/ُكعمدة الوارم ّٗ-ّٖ/ُال ارم

كمغيي  ْٖٔ/ُكال ةر المةوط ُّٖ/ّكجامع ال واف َُِ/ُ( معايي الور ف لمعٌراِّ(
 .َّٖ/ُالم وب
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. كذكر مٌكي  ٌيل لػـ ووػر   ةػد  رفػع ( جػكركـ( كلػك ةػر  لكػاف التوػدور: (ُ(وجكز
 فك الذم تكفكيل  جكريكـ
)ِ). 

(]طل: ػػاًةرو ٍوػدي سى ػيىعيكا كى ػا صى [. ٗٔكجػاز فػي (مػا( فػي ةكلػل تعػال : (ً يكمى
ا في الكػّـ  ك لوػراّة كمف  جاز يص ا (ّ(المكصكلوض كالمصدروض لرفع (كود(

 .(ْ( اذة جعؿ(ما( كافض
كذكػػػر ا ػػػف ةتو ػػػض  ٌف(مػػػا( المكصػػػكلض كردت مػػػرة معصػػػكلض عػػػف ( ٌف( 
كوكلػػػل تعػػػػال :( ٌف مػػػا تكعػػػدكف  ػػػل  ت( كمػػػرة مكصػػػكلض  اػػػا كوكلػػػل تعػػػال : 
( كةػػاؿ: ((ك ةػػبح  لػػٌي  ف تعػػرؽ  ػػوف اجسػػـ كالصػػمض  ػػاًةرو ٍوػػدي سى ػػيىعيكا كى ػػا صى (ً يكمى

كووصػد  الصػمض : الزائػدة (الكافػض( كةػاؿ ( ٓ(جسػـ كتصػؿ الصػمض(( اف توطع ا
ال طموكسي: ((فكاٌف مف كتب المصةؼ  ٌيما عم  ةراّة مف يصب ؛ كلذلؾ 

 .(ٔ(كصماا((
وىاةى الدحٍيوىا( ]طل: ا تىٍوًإي هىًذًه اٍلةى [ ِٕك(ما( كافض في ةكلل تعال : (ً يكمى

كمػػػف ةػػػر  (ٖ(ؿ(مػػػا( مكصػػػكلضكوجػػػكز رفعاػػػا فػػػي الكػػػّـ  جع(ٕ(ليصػػػب(الةواة(

                                                 

عرا لُ(  .ْٓٗ/ُ( معايي الور ف كاع
 .ُّٖ/ُ( م كؿ  عراب الور فِ(
ف كمعايي الور ف ََِ/ُايي الور ف لأخعش، كمعُِْ/ُ( مجاز الور فّ(

عرا ل  ُْٖ/ِكال واف في غروب  عراب الور ف ِّْ/ِ، كايمالي ال جروضّٕٔ/ّكاع
 .َّٖ/ُكمغيي الم وب ُّٓ-ُِٓكةطر اليدل َِٖك رح  ذكر الذهب ص

 .َّٖ/ُكمغيي الم وب ْٗٔ/ِكم كؿ  عراب الور ف َُُ/ُ( معايي الور ف لمعٌراّْ(
 .ُْٗ(  دب الكاتب صٓ(
 .ُُٗ/ِ( اجةتإابٔ(
عرا لٕ(  .ّٗٔ/ّ( معايي الور ف كاع
 .ْٗٔ/ِكم كؿ  عراب الور ف ُٕٖ/ِ( معايي الور ف لمعٌراّٖ(
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كالػػذم مػػر فػػي ةكلػػل (ُ((توإػػ ( لم يػػاّ لممجاػػكؿ رفػػع (الةوػػاة( فػػي الػػكجاوف
ٍوتىضى(. ـي اٍلمى مىٍوكي ـى عى رك  تعال : (ً يكمىا ةى

ػػا تىٍع يػػديكفى ًمػػف ديكًف المكػػًل  ىٍكذىاينػػا(  كمذػػؿ هػػذا ةػػالكا فػػي ةكلػػل تعػػال : (ً يكمى
ةىا (ِ([ُٕ]العيك كت: دكةى كةكلل تعال : (كى ٍذتـي ملف ديكًف المكًل  ىٍكذىايان مككى ا اتكخى ؿى ً يكمى

وىاًة الدحٍيوىا(]العيك كت: ـٍ ًفي اٍلةى دكةى  ىٍوًيكي  .(ّ([ِٓمككى
كوجػػكز جعؿ(مػػا( مكصػػكلض مػػع يصػػب اجسػػـ  ذا توػػدـ عمػػ  العاعػػؿ ، 

ػػا وىٍخ ىػػ  المكػػلى ًمػػٍف :ةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ  ((كجػػـز اليةكوػػكف  اٌف(مػػا( كافػػض فػػي (ً يكمى
ّي(]فػػػاطر:عً  ا [ كج ومتيػػػع  ف تكػػػكف  معيػػػ  (الػػػذم( ك(العممػػػاّ( ِٖ ىػػػاًدًه اٍلعيمىمى

كةػػػػد ت ػػػػٌوف  ٌف (مػػػػا( ج توػػػػع عمػػػػ   (ْ(خ ػػػػر كالعائػػػػد مسػػػػتتر فػػػػي (وخ ػػػػ (((
  ػخاص مػػف وعوػػؿ ، فػػّ وصػػٌ  هػذا الكجػػل  جعيػػد جعػػؿ ا وػػض  معيػػ  :  ٌف 

 الجيس الذم وخ   ا مف ع اده العمماّ.
كلػػـ وػػذكر اليةػػاة كالمعسػػركف عيػػد جعػػؿ (مػػا( كافػػض فػػي هػػذه ا وػػػات 
معيػػ  هػػذا الكجػػل كلػػـ ووػػدركه ، فالمعػػايي التػػي ويعٌ ػػر عياػػا  المكصػػكلوض وػػراد 
 اا  ٌياا  مػكر غوػر معمكمػض لػدل المخاطػب، فتػذكر لتعروعػل  اػا فرفػع (كوػد( 

( ووإػػي  ػػاٌف  ٍوػػدي سىػاًةرو ػػيىعيكا كى ػػا صى السػػةر لػػـ تكػػف  عػػد فػي ةكلػػل تعػػال : (ً يكمى
ةوووتػػل ظػػاهرة عيػػد مكسػػ  عموػػل السػػّـ ؛  ذ لػػك كػػاف كػػذلؾ لمػػا فػػكجح  ػػل 
كفٌصؿ ا لل  ايل ، كوتإ  هذا في ةكلل تعال : (فىاىٍكجىسى ًفػي يىٍعًسػًل ًخوعىػضن 
ػػػا  ػػػا ًفػػػي وىًمويًػػػؾى تىٍموىػػػٍؼ مى ػػػٍؼ ً يكػػػؾى  ىيػػػتى اٍيىٍعمىػػػ * كى ىٍلػػػًؽ مى ػػػ * ةيٍميىػػػا جى تىخى محكسى

                                                 

 .ٖٖ( مختصر  كاذ الوراّ ت   ف خالكول ص ُ(
 .ٕٔٓ/ِ(  عراب الور ف لميةاسِ(
عراب  ُِْ -ُْ/  ِكجامع ال واف ُّٔ/ِ، َُُ-ََُ/ُ( معايي الور ف لمعٌراّّ( كاع

كال واف في غروب  ّٓٓ-ِٓٓ/ِكم كؿ  عراب الور ف ٖٔٓ/ِالور ف لميٌةاس
 .ِِْ/ِ عراب الور ف

 .َّٖ/ُ( مغيي الم وبْ(
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يى  ٍوػثي  ىتىػ ( ]طػل:صى ٍوػدي سىػاًةرو كىجى ويٍعًمػ ي السكػاًةري ةى يىعيكا كى [ ٗٔ-ٕٔعيكا ً يكمىا صى
فرفػػع اجسػػـ فػػي هػػذه ا وػػض كجعؿ(مػػا( مكصػػكلض هػػك المعيػػ  المػػراد كالمّئػػـ 
لمسػػػواؽ ككاةػػػع الةػػػػاؿ  ٌكؿ ايمػػػر ، كةػػػػوف  درؾ مكسػػػ  عموػػػػل السػػػّـ هػػػػذه 

ػا ًجٍئػتـي  ًػًل السلػٍةري الةوووض  عد ذلؾ خاط اـ  اا ، ةاؿ تعال  : (ةىاؿى ميكسى  مى
ػػويٍ ًطميلي(]وكيس: [ كالمعػػايي التػػي ويعٌ ػػر عياػػا  ػػػ(ما( التػػي سػػموت ًُٖ فك المٌػػلى سى

كافض وراد  اا  ٌياا ةوػائؽ معمكمػض ج تييكػر ،  ك ممػا وي غػي  ف تكػكف كػذلؾ، 
لػػػػذلؾ كرد يصػػػػب اجسػػػػـ  عػػػػد( ٌيما( فػػػػي ا وػػػػات ايخػػػػرل ؛ يياػػػػا تإػػػػميت 

عػػػايي تػػػدرؾ مػػػع  ةكاماػػػا كالةكمػػػض مياػػػا  الومػػػب كالجػػػكارح ة ػػػؿ  ف تعػػػرؼ م
ذا كردت فػػي مػػكاطف  معيػػ  المكصػػكلوض   العوػػؿ كالعمػػـ ، هػػذا هػػك ايصػػؿ كاع
فإٌيما كاف ذلؾ  يزاؿ ميزلض ما ج وييكر ميزلض ما وييكر مراعاة لمموػاـ ك ةػكاؿ 

 المخاط وف كما صرح  ذلؾ الجرجايي .
صػػمتاا ،  م كافػػض كمػػا وسػػمواا اليةػػاة فػػي  ككمػػا كردت (مػػا(  معيػػ 

ػػػا  دي  ىيكمى ظىػػػفك دىاكي  ٌيمػػػا  الكسػػػر كردت كػػػذلؾ فػػػي  ٌيمػػػا  ػػػالعت  كوكلػػػل تعػػػال : (كى
ػػٍكًت ِْفىتىيكػػاهي(]ص: ػػاةيكفى ً لىػػ  اٍلمى ػػا ويسى [ كفػػي (كاٌيمػػا( فػػي ةكلػػل تعػػال : (كىاىيكمى

(] ييعػػػاؿ: كفى ـٍ وىيظيري فػػػي ةكلػػػل تعػػػال :  [ كهػػػي  اػػػذا المعيػػػ  فػػػي (ر مػػػا(ٔكىهيػػػ
(]الةجر: ٍسػػػًمًموفى ػػػاييكٍا مي كٍا لىػػػٍك كى دح الكػػػًذوفى كىعىػػػري ػػػا وىػػػكى [ فوػػػد  جػػػاز اليةػػػاة  ف ِ(ري ىمى

 (ُ(تكػػػكف (مػػػا( هيػػػا يكػػػرة  ميزلػػػض ( ػػػيّ(  ك زائػػػدة ،  ك مصػػػدروض ،  ك كافػػػض
كمف اليةاة مػف اختػار الكجػل ايخوػر، مػف  وػياـ   ػك عمػي اليةػكم ،  ٌج  ٌف 

ػا معيػاه ، كلػـ ووػدركه ، فاػي فػي هػذه  الذوف اختاركا هذا الكجل لـ و ٌويػكا  وإن
ا وض مذؿ التػي تكمػـ عمواػا اليةػاة فػي  ػاب المعرفػض التامػض كجعمكهػا  توػدور: 
ايمر،  ك ال ػاف ،  ك الةوووػض ،  ك ايمػر المخمػكؽ ،  ك ايمػر الكاةػع ،  ٌج 

                                                 

، ّٖٕ/ِ، ّٕ-ّٔ/ ُ، كمعايي الور ف لأخعشُّٓ، َُٗ-َُٖ/ِ( الكتابُ(
كال واف  ِْْ/ِكايمالي ال جروض  ٖٗ، كايزهوض صِٖٗ-ِٕٖكال غدادوات ص

 .ُٓ/ّك رح الرإي ّٔ/ِفي غروب  عراب الور ف 
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 عمػػ  يكػػرة كلػػػوس  ٌيػػل ج وصػػٌ  فواػػا هػػذا التوػػدور ؛ يٌف (رب( ج تػػدخؿ  جٌ 
الماػػػػـ معرفػػػػض التوػػػػدور ،  ػػػػؿ الماػػػػـ معرفػػػػض المعيػػػػ  فاػػػػي عمػػػػ   ٌوػػػػض ةػػػػاؿ ، 
كٍا لىٍك كىػاييكٍا  دح الكًذوفى كىعىري ا وىكى  المعي  الذم فصمياه في( ٌيما( فوكلل تعال : (ري ىمى
( تودوره :  ٌيما وكٌد الذوف كعػركا لػك كػايكا مسػمموف ، كالمعيػ   ٌف هػذا  ميٍسًمًموفى

ميي لمكافروف ةوووض ج مراّ فول ،  ك ويعٌد  مرنا ج  ٌد ميل  ؿ (ما( ج تككف الت
 ٌج  معيػػػػ  صػػػػمتاا (كافػػػػض( ةوذمػػػػا كردت فػػػػي الوػػػػر ف الكػػػػروـ متصػػػػمض  ػػػػاداة 

 ف تككف(مػا( فػػي (كمػا( الداخمػػض عمػ  الجممػػض (ُ(الت ػ ول ، فوػػد  جػاز المػػرادم
الدخكؿ عم  المعرد  الععموض مكصكلض  ك مصدروض  ك كافض ،  م : كعتاا عف

 ف تكػكف  (ّ(كالسػوكطي(ِ(كجٌره كما كايت الةاؿ في(ر ما( كاختػار ا ػف ه ػاـ
(]ال ورة: ػػفى اليكػػاسي ػػا  مى ـٍ  ًمييػػكٍا كىمى ذىا ًةوػػؿى لىايػػ [ ُّمصػػدروض ، فوكلػػل تعػػال : (كىاًع

تودوره :  ميكا  وماينا كإوماف الياس، كالظاهر  ٌياا لوست مصدروض  ؛ يٌيل ما 
ٌيمػػا  روػد ت ػػ ول مإػػمكف  روػد ت ػػ  ول مصػدر( ميكا(  مصػػدر ( مػػف اليػاس( كاع

ةكلل تعال : ( ميكا(  مإمكف ةكلل تعال : ( مف الياس(  فكاف الت ػ ول  ػوف 
معيوي جممتوف ج  وف معيوي معردوف ، كرٌ مػا وتإػ  هػذا فػي ةكلػل تعػال  : 

ـي كى  ػػػػػوىا ـي الصل مىػػػػػٍوكي ييػػػػػكٍا كيتًػػػػبى عى مىػػػػ  الكػػػػػًذوفى ًمػػػػػف (وىػػػػا  ىوحاىػػػػػا الكػػػػًذوفى  مى ػػػػا كيتًػػػػػبى عى مى
(]ال ورة: ـٍ هػ( (ما( في هذه ُٕٔ(ت(ٓ(كالورط ي(ْ([ فود جعؿ اليٌةاسُّٖةىٍ ًمكي

ا وػػػض مكصػػػػكلض صػػػمتاا (كتػػػػب( كالإػػػػمور المسػػػتتر فػػػػي هػػػذه الصػػػػمض وعػػػػكد 
عم (مػػػػػا( كالةوووػػػػػض  ٌف(مػػػػػا( ج تعػػػػػكد عمػػػػػ  الصػػػػػواـ ، كالإػػػػػمور المسػػػػػتتر 

التوػػدور: كتػػب عمػػوكـ الصػػواـ كمػػا كتػػب  في(كتػػب( غوػػر عائػػد عمواػػا ؛ يفٌ 
                                                 

 .َْٓ-ْْٖ( الجيي الداييُ(
 .َُّ/ُ( مغيي الم وبِ(
 .ّٓٓ/ِ، كمعترؾ ايةرافِٗ/ِ( ا تواف في عمـك الور فّ(
 .ِّٓ/ُ(  عراب الور فْ(
 .ِْٕ/ِ( الجامع يةكاـ الور فٓ(
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الصواـ عم  الذوف مف ة مكـ ، فموسػت(ما( مصػدروض كج مكصػكلض ؛  ذ لػوس 
ػف ة ميػا  صػواميا ،  ػؿ المػراد ت ػ ول مػا وػدٌؿ عموػل ةكلػل  المراد ت  ول صواـ مى

مىػ  الكػذً  ـي(  مػا وػدٌؿ عموػل ةكلػل تعػال : (كيتًػبى عى وىا ـي الصل مىٍوكي وفى تعال : (كيًتبى عى
ػػػف ةػػػ مكـ  ف وصػػػكمكا، فيػػػرض  ( كالمعيػػػ :  ٌيػػػل كمػػػا فػػػرض عمػػػ  مى ـٍ ًمػػػف ةىػػػٍ ًمكي
عموكـ  ف تصكمكا، كج وتةوؽ هػذا المعيػ   ٌج  جعػؿ (مػا( كافػض كمػا سػموت 
عيػػد اليةػػاة فتكػػكف فػػي هػػذه ا وػػض كالتػػي ة ماػػا ةػػد  دت الغػػرض الػػذم  فادتػػل 

ايمذمػػض مػػف دكف في( ٌيمػػا( ، كالػػدلوؿ عمػػ  ذلػػؾ مجػػيّ (كمػػا( فػػي كذوػػر مػػف 
 ف وصٌ  جعماا  ميزلل (الػذم( كج سػ كاا  مػا  عػدها  مصػدر كوكلػل تعػال : 

(]هػػػػكد: ػػػػا  يًمٍرتى ـٍ كىمى ػػػػا  (ُ([ُُِ(فىاٍسػػػػتىًو ػػػػا كىمى ٍمايمى ةيػػػػؿ ركبل اٍرةى كةكلػػػػل تعال :(كى
ًغورنا(]ا سراّ: [ ككػذلؾ ةكلػل تعػال : (ةىػاليكٍا وىػا ميكسىػ  اٍجعىػؿ لكيىػا ِْرى كوىاًيي صى

ـٍ  ًلاىػػضه( ]ايعػػرا ؼ: ً  ػػا لىايػػ ػػا ةػػكؿ الرسػػكؿ صػػم  ُّٖلىػػػاان كىمى [ كمػػف ذلػػؾ  وإن
كسػػمـ : ((صػػٌمكا كمػػا ر وتمػػكيي  صػػٌمي(( فػػػ(ما( هيػػا كافػػض كلوسػػت ،  ا عموػػل

 ػؿ هػي  اػذا الكجػل فػي  (ِ( ك مصػدروض  مكصػكلض  ٌياػا كما ذكر يةكوػكف ، 
ض فػػػػػػي ةكلػػػػػػل كػػػػػػؿ مكإػػػػػػع ، فوػػػػػػد مػػػػػػٌر  ٌف اليةػػػػػػاة جعمػػػػػػكا (الػػػػػػذم( مصػػػػػػدرو

ػػػػكٍا(]التك ض: اإي ٍإػػػػتيـٍ كىالكػػػػًذم خى [ كالتوػػػػدور: خإػػػػتـ كػػػػالخكض ٗٔتعال :(كىخي
ذا  الػػػذم خاإػػػكا ، كفػػػي هػػػذا ت ػػػ ول خكإػػػاـ  خػػػكض مػػػف عا ػػػكا ةػػػ ماـ. كاع
اسػػتعممت(ما(  ػػدجن مػػف (الػػذم( فػػي الكػػّـ ، كةوػػؿ: كخإػػتـ كمػػا خاإػػػكا، 

إػػػػػمكف امتيػػػػػع  ف وكػػػػػكف الت ػػػػػ ول  ػػػػػوف المصػػػػػدروف كلػػػػػـز  ف وكػػػػػكف  ػػػػػوف م
 الععموف(خإتـ( ك(خاإكا(.

ػػػديكفى *  ػػػا تيكعى مى ـٍ كى ًفػػػي السكػػػمىاّ ًرٍزةيكيػػػ ػػػا ةكلػػػل تعػػػال : (كى كمػػػف ذلػػػؾ  وإن
(]الذاروات: ـٍ تىيًطويكفى ا  ىيككي ٍذؿى مى ؽا مل  [.ِّ-ِِفىكىرىبل السكمىاّ كىاٍيىٍرًض ً يكلي لىةى

                                                 

 .َُْ( فكائد في م كؿ الور ف ُ(
ك دائع  ّٗٓ/ُراب الور فكالت واف في  ع ّّٕ/ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف ِ(

 .ٕٕ/ّكال رهاف في عمـك الور ف ّْٖ-ّْٕ/ِكارت اؼ الإرب ُْٓ/ُالعكائد
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،  ذهػػػب سػػػػو كول كجماػػػكر اليةػػػػاة الػػػػ   ٌف(مػػػا( فػػػػي هػػػذه ا وػػػػض زائػػػػدة
عمػ  ةػوف ذهػب العػٌراّ  لػ  (ُ(كالتودور عيػدهـ :  ٌيػل لةػؽ مذػؿ  ٌيكػـ تيطوػكف

 .(ِ( ٌياا مصدروض ، ك جاز اجتماعاا مع ( ٌيكـ( جختّؼ لعظواما
ػػٌدت زائػػدة لمتككوػػد ،  ج وظاػػر لػػػ(ما( فػػي ا وػػض غػػرض كاإػػ  لػػذلؾ عي

 ٌيػي كلكف ومكف التكصػؿ  لوػل مػف خػّؿ إػرب ايمذمػض ا توػض : فمػك ةميػا : 
 كرمتيؾ كاٌيؾ  كرمتيي ،  ك مذؿ  ٌيؾ  كرمتيي ، لوصديا كةكع الكـر مٌيا كلػـ 
يوصد كةػكع الكػـر مػف المخاطىػب ، كلػك اسػتعمميا(ما(  ػدجن مػف( ٌف(  ك ة ماػا 
في المذاؿ يعسل كةميا :  ٌيي  كرمتؾ كمػا  كرمتيػي،  ك مذػؿ مػا  كرمتيػي،  ك 

يػػػي ، لوصػػػديا كةػػػكع الكػػػـر مػػػف كمػػػا  ٌيػػػؾ  كرمتيػػػي،  ك مذػػػؿ مػػػا  ٌيػػػؾ  كرمت
الجػػاي وف ،  ػػػؿ كةكعػػػل مػػػف المخاطىػػػب  سػػ ؽ ؛ فوكػػػكف  كلػػػ   الذيػػػاّ ؛ لػػػذلؾ 
وصٌ   ف يوكؿ يٌمي جاهػؿ ج وعمػـ  ػوئنا :  ٌيػي عٌممتيػؾ كاٌيػؾ عٌممتيػي ،  ك 
مذؿ  ٌيؾ عممتيي ، كج وصٌ   ف يوكؿ فول :  يي عٌممتؾ كما  ٌيؾ عممتيػي ، 

  ك مذؿ ما  ٌيؾ عٌممتيي.
ـٍ كةكلػل تعػال : ( مىػ  الكػًذوفى ًمػف ةىػػٍ ًمكي ػا كيتًػبى عى ـي كىمى ػوىا ـي الصل مىػٍوكي ( كيتًػبى عى

ًغورناكةكلل تعال : ( ٍمايمىا كىمىا رى كوىاًيي صى ةيؿ ركبل اٍرةى ( وعوداف كةكع صواـ مف كى
ة ميػػا كتر وػػض كالػػدويا ليػػا ، كلػػك جعمياهمػػا  توػػدور: كتػػب عمػػوكـ الصػػواـ كاٌيػػل 

الذوف مف ة مكـ ،  ك مذػؿ  ٌيػل كتػب عمػ  الػذوف مػف ةػ مكـ ، كةػؿ كتب عم  
ر ػػي ارةمامػػا كاٌيامػػا ر وػػايي صػػغورنا ،  ك مذػػؿ  ٌيامػػا ر وػػايي صػػغورنا، يفػػادا 
عدـ كةكع صواـ مىف ة ميا ، كتر وض كالدويا ليػا ، كهػذا خػّؼ الكاةػع كالمعيػ  

لكػروـ لػك جعمياهمػا المراد ، كوعكد  لواما معياهمػا الػكارداف فػي يػٌص الوػر ف ا
                                                 

عراب الور ف ُّٔ-ُّٓ/ ُ، كمعايي الور ف لأخعشَُْ-ُّٗ/ّ( الكتاب ُ( ، كاع
، كالت واف في  عراب ٕٖٔ/ِ، كم كؿ  عراب الور فِّٕ- ِّٔ/ّلميةاس 

 .ّْْ-ِْْ، كتذكرة اليةاة صُُُٖ-َُُٖ/ِالور ف
 .ّْٖ/ٗ،  كالت واف في تعسور الور فٖٓ-ْٖ/ّ( معايي الور فِ(
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 تودور: كتػب عمػوكـ الصػواـ مذػؿ مػا  ٌيػل كتػب عمػ  الػذوف مػف ةػ مكـ ، كةػؿ 
 ر ي ارةماما مذؿ ما  ٌياما ر وايي صغورنا.

فمك جعميا(ما( زائدة كا وض  تودور:  ٌيل لةؽ مذؿ  ٌيكـ تيطوكف ، لكػاف 
امر كّمكػـ الخطاب مكٌجانا  ل   يياس  يٍكـو ، كالمعي :  ٌف هذا ايمر ةػؽا كػ

 وػػيكـ لػػك كيػػتـ تتكممػػكف ، فػػي ةػػوف  ٌف ا وػػض  اسػػتعماؿ(ما( تعيػػي : كمػػا  ٌف 
 مػػر يطوكػػـ ، ك يػػتـ تؤدكيػػل ، ويعػػٌد عيػػدكـ ةوووػػض معمكمػػض كاةعػػض ج  ػػػؾ كج 
مراّ فواا، كتوٌركف  اا كج تيكركياػا كج تػدفعكف صػةتاا ، فكػذلؾ وي غػي  ف 

 ل ، فػالعرؽ  ػوف المعيوػوف جمػيا ، وككف عيدكـ  مر رزؽ ا لكـ كما وعدكـ 
فػػػإذا كػػػاف ةػػػذؼ(ما( وغٌوػػػر فةػػػكل ا وػػػض ، كووم اػػػا مػػػف معيػػػ  ا ذ ػػػات  لػػػ  

 معي  اليعي فكوؼ وصٌ   عد ذلؾ عٌدها زائدة لمتككود ؟!
ك(مػػا(  دت هػػذا المعيػػ  ايساسػػي يٌياػػا عيػػدما كايػػت  معيػػ  صػػمتاا 

 لض كالكاةع. فادت جعؿ ما ة ماا معادجن لما  عدها مف ةوث الدج
 ف(ما( هذه التي فٌصػميا غػرض اسػتعمالاا فػي هػذا الم ةػث ج وصػٌ  
ّن عػف عممػل ، كمػا  ٌف   ف تسم  كاٌفض، يٌياا لـ ترد فػي ايصػؿ لتكػٌؼ عػام

ػػٌدٍت  ةػػد ةسػػمي(ما( الزائػػدة كةػػد ت ػػٌوف  ٌياػػا اسػػتعممت لغػػرض ج  (ُ(الكافػػض عي
 ومكف اجستغياّ عيل ك ةذفاا وتغور  صؿ المعي  .

 المبحث الثاني : )ما( المحذكفة الصمة :
 المحذكفة الصمة إبىامنا-ُ

تودـ في ال اب ايكؿ  ٌف (ما( التي سٌماها  الظاور مكصكفىا :-ا
اليةاة (ما( المكصكلض ج وصٌ   ظاار مكصكفاا ، لكٌيل صٌ   ظاار 
مكصكفاا في (ما( التي سٌماها اليةاة (ما( الزائدة ، فود  جاز العراّ في (ما( 

                                                 

 .َُّ-َّٔ/ُ( مغيي الم وبُ(
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ضن  ذىّن مكا  ىعيكإى ا  في ةكلل تعال : (ً فك المكلى جى وىٍستىٍةًوي  ىف وىٍإًربى مى فىمى
 [ ذّذض  كجل:ِٔفىٍكةىاىا(]ال ورة:
  ف تككف زائدة. -ايكؿ:
  ف تككف يكرة  ميزلض ( يّ(. -ذايوا:

ّن ما  -كالذالث:  ف وككف المعي :  ٌف ا ج وستةوي  ف وإرب مذ
 وف  عكإض  ل  ما فكةاا ، كما ةالت العرب : هي  ةسف ما ةرينا فودمنا ، 

ةدماا ، فمما ةذفت ( وف( ك( ل ( ايتصب (ةدمنا( وعيكف ما  وف ةرياا  ل  
كما ايتصب ( عكإض( لودٌؿ اليصب عم  المةذكؼ ، كذكر  ٌف هذا  ةٌب 

كذكر الزجاج  ٌف اجختوار عيده كعيد ((جموع ال صرووف  ف   (ُ(الكجكه  لول
تككف (ما( لغكنا((
 ورود  ذلؾ  ٌياا زائدة. (ِ(

الوكؿ الم اكر لدل جماكر اليةاة كالوكؿ  زوادة (ما( في هذه ا وض هك 
 .(ّ(كالمعسروف

كمياـ مف  جاز  ف تككف (ما( زائدة عم  اليعي ، يةك: جئت يمر 
ما، كتودوره : ما جئت  ٌج يمر ، كهك   ول  وكؿ العرب :  ر  هرك ذا ياب ، 

                                                 

 .ِِ-ُِ/ُ( معايي الور ف  ُ(
عرا ل  ِ(  .َُْ/ُ( معايي الور ف كاع
 َْْ/ُ، كجامع ال واف ّٓ/ُ، كمعايي الور ف لأخعش َُٔ، ٖٓ/ِ( مجاز الور ف  ّ(

عراب الور ف لميٌةاس َْٓ – ، كم كؿ  عراب َِٔ، كال غدادوات ص ُّٓ/ُ، كاع
كمجمع ال واف في  ِِ/ ُ، كالك ؼ في يكت المعايي كا عراب  ّٖ/ُالور ف

،  ٓٓ/ُ، كزاد المسور  ِٕٕكالمعردات في غروب الور ف ص ٔٔ/ ُتعسور الور ف 
دارؾ التيزوؿ ، كم ُِٗ، كةكاعد المطارةض ص ّّْ/ُكك ؼ الم كؿ في اليةك 

ر اد العوؿ السموـ  ْٔ/ُ، كتعسور الور ف العظوـ ج ف كذور ّٔ - ّٓ/ُ ، كاع
 .ٔٓ/ُ، كفت  الودور  ٖٓ/ُ
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كج وخع  تكٌمؼ هذا الكجل كتكٌمؼ التاكوؿ الذم  ييي  (ُ( م : ما  هٌره اٌج  را 
 ول.عم

،  ل  جكاز رفع (ٓ(كغورهـ (ْ(كايخعش (ّ(كالعٌراّ(ِ(ك  ار سو كول
( عكإض( كيس كا هذه الوراّة  ل  رؤ ض  ف العجاج كياس مف  يي تموـ 

 ك جازكا في (ما( ذّذض  كجل :
 ايكؿ:  ٌياا زائدة.

كالذايي:  ٌياا صعض ، كرفعت ( عكإض( في هذوف الكجاوف عم   ٌياا 
 ، كالتودور: هك  عكإض.خ ر لم تد  مةذكؼ 

كالذالث:  ٌياا مكصكلض  ميزلض (الذم( ةذؼ صدر صمتاا ، كالتودور: 
الذم هك  عكإض ، كةذؼ هذا الإمور جائز عيد الككفووف كممتيع عيد 

كةد إععل ا ف جيي لككيل لوس فإمض ، لذلؾ  جاز  ف تككف  (ٔ(ال صرووف
. كاستةسف (ٕ(خ رها (ما( استعااموض في مةؿ رفع عم  اج تداّ ، ك عكإض

 (ٗ(ك  ار  لول غوره ، كالرازم في تعسوره (ٖ(الزمخ رم هذا الكجل

                                                 

 .ُّّ/ٖ(  رح المعصؿ ج ف وعوش  ُ(
 .ِٖٔ، ُّٖ-ُّٕ/ِ( الكتاب  ِ(
 .ِِ-ُِ/ُ( معايي الور ف  ّ(
 .ّٓ/ُ( معايي الور ف  ْ(
، كتعسور الور ف  ُِّ -ُِِ/ ُةوط ، كال ةر المُِٗ( ةكاعد المطارةض، ص ٓ(

 .ٕٓ/ُكفت  الودور ْٔ/ ُالعظوـ ج ف كذور 
عرا ل  ٔ(  .َُْ/ ُ( معايي الور ف كاع
 .ِٓٓ/ ِ، ِّٓ، ِّْ، ْٔ/ ُ( المةتسب  ٕ(
 .ُُٓ-ُُْ/ُ( الك اؼ  ٖ(
 .ُّٓ/ِ( معاتو  الغوب  ٗ(
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كـه  يده مكا هييىاًلؾى مىٍازي ككذلؾ ذه كا  ل   ٌف (ما( زائدة في ةكلل تعال : (جي
كمياـ مف ذهب  ل   ٌياا ((اسـ يكرة صعض لػ(جيد(  (ُ([ُُملفى ايٍةزىاًب(]ص: 

 (ِ( لػ(جيد( كفواا معي  التةوور((
ا  ل  الوكؿ  زوادة (ما( في ةكلل تعال : (ًفي  ىمل صيكرىةو مكا  كذه كا  وإن

(]اجيعطار: [ كمياـ مف  جاز  ف تككف  رطوض كالتودور : في  ٌم ٖ ىاّ رىكك ىؾى
 (ّ(صكرة ما  اّ  ف ورك ؾ فواا رك ؾ

كالكجل  ف تككف (ما( في هذه ا وات هك الكجل الذايي الذم   ار  لول 
في ا وض ايكل  كاختارتل الوٌمض مف اليةاة ، كهك:  ف تككف (ما( صعض العٌراّ 

غور مكصكفض ، استعممت لزوادة ا  ااـ ،  ك لغرض التيكوع  ك التةوور 
كالتوموؿ  ك التعظوـ ، كاست ادكا عم  ذلؾ  يةك : يمر ما جدع  ةصور 

  يعل، كيةك :
 يمر ما وسكد مىف وسكد                  
ر ،  ٌم  مر كاف ، كيةك :  عطيي كتا نا ما ،  م :  ٌم كتاب  م: يم

 ٌج  ٌف الذوف اختاركا هذا  (ْ(كاف ، كاإر ل إر نا ما ،  م:  ٌم إرب كاف
 الكجل لـ وعسركا كوؼ  فادت (ما( معي  ا  ااـ كالتيكوع.

                                                 

عرا ل ، كمعايي الور ُّ/ِّ، كجامع ال واف ّٗٗ/ِ( معايي الور ف العراّ  ُ( ف كاع
 ٕٖ/ْ، كالكس اؼ ِْٔ/ِ، كم كؿ  عراب الور ف ٕٓ، كايزهوض صِّّ/ْ

، كالت واف في ْٕٔ/ٖ، كمجمع ال واف في تعسور الور ف ِْٔ/ِكايمالي ال جروض 
 .َُٖٗ/ِ عراب الور ف 

 .ُْٓ/ِ( معترؾ ايةراف  ِ(
عرا ل  ّ( عراب الور ف لميةاس ِٔٗ/ٓ( معايي الور ف كاع اف في غروب ، كال وْٓٔ/ّ، كاع

ر اد العوؿ السموـ ُِْٕ/ِ، كالت واف في  عراب الور ف ْٖٗ/ِ عراب الور ف  ، كاع
ٗ/ُُِ. 

، ِِٖ/ِ، كا وإاح في  رح المعصؿ ُُٓ-ُُْ/ُ، كالك اؼ ٕٓ( ايزهوض ص ْ(
، ك رح ّٔ، كتساوؿ العكائد صْٔٓ/ِك رح جعؿ الزجاجي ج ف عصعكر 
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وكذر ةذؼ المعرد كالجممض في المغض لدجلض فةكل الكّـ عم  
عياه ، كعدـ تةدوده ، كةذؼ المععكؿ  ل  ك الصمض المةذكؼ  ك  عماـ م

كوةذؼ مكصكؼ (ما(  ك صمتاا يةد ( ُ(مف ةكلاـ : جاّ  عد المتوا كالتي
هذوف الغرإوف، كالمةذكؼ مياما  عماـ معياه ج وصٌ   ظااره  ك تودوره : 
جيل يكرة عامض ، كلكف ومكف  ف ويعٌ ر عيل  اإافض (كٌؿ(  ك ( ٌم(  ل  ما 

عمول مف ايلعاظ ، كومـز في هذه الةالض  ظاار ا خر  ك تودوره  ؛ يٌيل ودٌؿ 
 لـ وةذؼ  ٌج لككيل معاكمنا مف السواؽ.

كةذؼ صمض اجسـ المكصكؿ ج وجوزه اليةاة ، كهذا الةكـ وصٌ  
 اا التعووف فّ وّئماا ةذؼ  تط وول عم  (الذم( كفركعاا ؛ يٌياا وراد

ا لمعياها كالغرض مف الصمض ؛ يٌف هذا الةذؼ و راد  ل التيكور فوككف مياةإن
استعمالاا ،  خّؼ (ما( فإٌف ةذؼ الصمض وّئماا   ااماا ، فود جعؿ 
العرب هذا المعي  مف كظوعتاا ، كهذه الكظوعض ج تتةوؽ  ٌج  اةد  مروف : 
ّن : اةر  ما   ٌما  ةذؼ مكصكفاا كهك الغالب  ك  ةذؼ صمتاا ، فإذا ةميا مذ

عؾ ، كاف المراد :  م  يّ كاف ويععؾ ، كتا ا  ك مجمض  ك جرودة ، فمـ ويع
ٌيما ةدديا صعتل  اف وككف يافعنا ج إاًرا  ( كاع يةدد يكع المكصكؼ (المورّك
فافادت (ما( في هذا المذاؿ كيةكه  عماـ معي  المكصكؼ ، فكايت كصمض 

ذا ةم يا : اةر  كتا نا لكصؼ ما هك م اـ عاـ  صمتاا الظاهرة  ك المودرة ، كاع
ما ،  ك كت ا ما ، ةدديا  ف وككف المكصكؼ كتا نا ج مجمض  ك جرودة  ك مما 

                                                                                                                

، كرصؼ ُُِٓ رح الكافوض ، كال سوط في ّٓ-ِٓ/ّالرإي عم  الكافوض 
، ٗٗ، كا عراب عف ةكاعد ا عراب صْٓٓ/ُ، كارت اؼ الإرب ُّٕالم ايي 

، كيتائج ُٕٖ-ُٖٔ، ك سرار اليةك ج ف كماؿ  ا ا صُّٖ/ُكهمع الاكامع 
 .ٖٕٓ/ِالتةصوؿ 

، كا وإاح في عمـك ال ّغض َّْ، ِٕٓ/ُ( المذؿ السائر ج ف ايذور الجزرم  ُ(
 .ُُُ-َُٔص
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ج ويط ؽ عمول اسـ الكتاب  ٌج  ٌييا   اميا معي  صعتل ، فموكف ما وكف يافعا 
 ك إاًرا اك كتا ا في المغض  ك التعسور  ك التاروه  ك  ٌم يكع  خر ، فافادت 

كه  عماـ معي  الصعض ، فكايت كصمض لكصؼ ما في هذا المذاؿ كية
 مكصكفاا الظاهر  ك المودر  ما هك م اـ عاـ.

ككما يا ت (ما( مياب مكصكفاا المةذكؼ الداٌؿ عم  العمكـ فاخذت 
دجلتل ك عر ت  عرا ل يا ت مياب صمتاا التي دلت عم  العمكـ لةذفاا 

ا ،  فادت (ما( فاخذت دجلتاا ك عر ت  عرا اا صعض يكرة م امض ، كمف هي
معي  ا  ااـ كالعمـك كالتيكوع ، كجعمت  تودور:  ٌم كتاب كاف ، ك ٌم إرب 
كاف ، ك م  مر كاف ، في ايمذمض التي است اد  اا اليةاة ، كهذا هك المعي  
المراد مف ا وات المذككرة ، فتككف (ما( في ةكلل تعال : (ً فك المكلى جى وىٍستىٍةًوي 

ّن  ٌم مذؿ  ىف وىٍإًربى مى  ( كالمعي : مذ ّن ذىّن مكا( يكرة تامض عاٌمض صعض لػ(مذ
كاف ك( عكإض( صعض  خرل ، كتككف (ما( صعض لػ(جيد( في ةكلل تعال : 
كـه ملفى ايٍةزىاًب( كالمعي : جيد ،  ٌم جيد كاف ،  يده مكا هييىاًلؾى مىٍازي (جي

ر ، كتككف (ما( في ال اهد  ك(هيالؾ( ك(مازكـ( ك(مف ايةزاب( صعات  يخى
 ) كرىةو مكا  ىاّ رىكك ىؾى الذالث صعض لػ(صكرة( في ةكلل تعال : (ًفي  ىمل صي
كالمعي  : في  ٌم صكرة ،  ٌم صكرة كايت ، ك( اّ( ك (رك ت( صعتوف 

  خرووف.
كمف ةر  ( عكإض(  الرفع كجعؿ (ما(  ميزلض (الذم( جاز  ف تككف 

( كما جاز  ف تككف ّن صعض لاا ، يٌيل ج وجكز الجمع  وف  (ما(  دج مف (مذ
 ذكر مكصكفاا كذكر صمتاا.

ذمض مكإع في الور ف الكروـ كردت فول (ما(  المقدَّر مكصكفىا :-ب
دىةىاًت  مةذكفض الصمض  ٌج  ٌياا لـ تيعٌد زائدة ، هك ةكلل تعال : (ً ف تيٍ ديكٍا الصك

( ]ال ورة: في هذه ا وض  ةكاؿ مختمعض [ كةد ةوؿ في  عراب (ما( ُِٕفىًيًعمكا ًهيى
كالم اكر عيد اليةاة  ٌياا يكرة تامض  ك معرفض تامض ك ٌف في الكّـ مإافنا 
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مةذكفنا هك الموصكد  المدح كالتودور: يعـ ال يّ  وئنا   داؤها ، فةذؼ 
ا  داّ ك ةوـ الإمور المإاؼ الول موامل ؛ يٌيل لوس المراد مدح الصدةات 

  (ُ( ؿ مدح  ظاارها
فاي في  (ِ(كالظاهر  ٌف (ما( هيا مةذكفض الصمض ؛ لذلؾ سموت تامض

هذا المكإع كمكاإعاا في ا وات التي تودـ ذكرها  ٌج  ٌف مكصكفاا ةذؼ 
لككيل معاكمنا مف السواؽ كوودر  اليكرة (صدةات( ج  المعرفض  دجلض ظاكره 

لتل كلـز لكةكعاا  اذا الكجل في ال كاهد السا وض ، يا ت (ما( ميا ل فاخذت دج
مكةع فاعؿ (يعـ(  ف تككف  عـٌ مف الصدةات المذككرة في يٌص ا وض كمف 
المخصكص (هي( العائد عمواا ؛ لذلؾ ةذفت صمتاا  عماـ معياها لكصؼ 
المكصكؼ المودر  اذا العمكـ ، كلتككف  تودور :  م صدةات كايت، 

لمراد مدح كالمخصكص  المدح (هي( وعيي الصدةات التي ي دواا ، فا
الصدةات المتصعض  ا  داّ ج مدح ا  داّ ،  كالمعي :  ف ت دكا الصدةات 

 فيعـ صدةات ،  م صدةات كايت، الصدةات التي ت دكياا.
 المحذكفة الصمة إيجازنا :-ِ

تمةؽ (ما( ايسماّ ( ذ( ك (ةوث( ك (كوؼ( فتغورها مف  دكات غور 
 رطوض كغور جازمض  ل   دكت  رطوض كجازمض ؛ لذلؾ سموت مغولرة  ك 

                                                 

عرا ل ( ُ( ، ُّٔ/ُ، كالك اؼ ِٗٓكال غدادوات ص  ّْٓ، ُّٕ/ُمعايي الور ف كاع
، كال واف في غروب ّْٕ/ُكالموتصد في  رح ا وإاح لع د الواهر الجرجايي 

، ك رح الرإي عم  الكافوض ِِ/ٕ، كمعاتو  الغوب ُٖٕ-ُٕٕ/ ُ عراب الور ف 
، كال رهاف ّّٔ، كالجي  الدايي ص ٖٕٔ، كال سوط في  رح الكافوض ص ِٓ/ّ

 .َْٓ/ْفي عمـك الور ف 
 .ِّٓ( الةمؿ ص ِ(
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مف جاض  (ِ(كعيدت عيد يةكووف غور زائدة (ُ( (مسملطض( كهي إد (الكافض(
 ا عراب.

ذا دخمت  ٌما ( وف( ك (مت ( ك( ٌم( فإٌياا تككف  رطوض مف دكف (ما( فإ
 .(ّ(عمواا كايت زائدة لمتككود

كةد عمؿ ا ف وعوش صّح ( وف( ك (مت ( لم رطوض مف دكف (ما( 
يٌياما اسماف م اماف لعدـ  إافتاما  ل  ما  عدهما ،  خّؼ (ةوث( فإياا 

ا لمزكـ  إافتاا  ل  المعرفض  ةٌؿ   اامن
)ْ). 

ٌيما كو دك  ٌف (ما( لةوت  سماّ ال رط ج لتاكود معايواا ا لخاٌصض كاع
لتاكود معي  العمكـ فواا ، ك دت هذه الغرض ؛ يٌياا كةعت كصمض لكصؼ 
مكصكؼ داٌؿ عم  معي  اسـ ال رط  صمتاا ، كةذؼ المكصكؼ ،  عماـ 
معياه ، فيا ت (ما( ميا ل فاكتس ت دجلتل العاٌمض ،  ٌما الصمض فمـ تةذؼ لاذا 

ٌيما ةذفت استغياّ عياا  ال رط ا لمذككر ؛ يٌف معياها هك معي  الغرض ، كاع
ال رط يعسل فتككف (ما( في (كوعما( دالض عم  الةاؿ ، ك معي  :  ٌم ةاؿ 
كاف ، فوكليا: كوعما تكف  كف : معياه كوؼ تكف_  م ةاؿ كاف تككف فول_ 
 كف ، كهي في (مت  ما( داٌلض عم  الزماف ، ك معي :  ٌم زماف كاف ، 

ياه : مت  تذهب _  م زماف كاف تذهب فوكليا : مت  ما تذهب  ذهب ، مع
فول_  ذهب ، كهي في ( وف ما( داٌلض عم  المكاف ، ك معي  :  م مكاف كاف 

                                                 

، َُِ/ ِ، كاجةتإاب ٕٗكاييزهوض ص ُِِ/ْ، ُّّ، ُِِ، ٔٓ/ّ( الكتاب ُ(
، ُِٕ/ُ، كالت واف في  عراب الور ف ِٕٕكالمعردات في غروب الور ف  ص

 .َْٖ/ْكال رهاف في عمـك الور ف 
 .ّْٓ/ْ(  رح الرإ  عم  الكافوض  ِ(
، كالت واف في  عراب الور ف َِّ/ُ، كم كؿ  عراب الور ف ٗٓ-ٖٓ/ّ( الكتاب  ّ(

 .ْٔ/ٕ، ك رح المعصؿ ج ف وعوش ّْٕ/ُ
 .ُّّ/ٖ(  رح المعصؿ  ْ(
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ـٍ  ًكهىكي لحكٍا كيجي ٍوثي مىا كييتيـٍ فىكى ، فوككف ةكلل تعال : (كىةى
[ معياه كةوث كيتـ_  م مكاف كاف كيتـ_ فكٌلكا َُٓ_ُْْ ىٍطرىهي(]ال ورة :

(]اليساّ:  كجكهكـ  طره ، كةكلل ـي اٍلمىٍكتي ا تىكيكييكٍا ويٍدًرككح [ ٖٕتعال : ( ىٍويىمى
 معياه :  وف تككيكا _  ٌم مكاف كاف تككيكف فول _ ودرككـ المكت.

اما مجيّ (ما(  عد ( ٌم( فود ذهب جماكر اليةاة كالمعسروف  ل  
ٍسيى (]ا سراّ:  الوكؿ  زوادتاا في ةكلل تعال : ( ىًوا مكا تىٍدعيكٍا فىمىلي ايىٍسمىاّ اٍلةي

ك جاز العٌراّ  ف تككف (ما(  رطوض كجاز اجتماعاا مع ( ٌم(  (ُ([َُُ
ر ، كاجتماع   (ِ(ال رطوض جختّؼ لعظواما كهذا ما ذهب  لول في  دكات  يخى
 .(ْ(، ك  ار غوره  ل  جكاز هذا الكجل(ّ((ما( اليافوض ك( ف( اليافوض

ٍوتي ككذلؾ ذه كا  ل  الوكؿ  زوادتاا في  مىٍوًف ةىإى ةكلل تعال : ( ىوكمىا ايجى
(]الوصص:  مىيك كييسب  ل  ا ف كوساف  ٌيل جعماا يكرة  (ٓ([ِٖفىّ عيٍدكىافى عى

 ك  ار العك رم  ل  هذا الكجل  صوغض التإعوؼ : (ةوؿ( (ٔ(  ميزلض ( يّ(

)ٕ). 
                                                 

عرا ل ِّٗ/ِ، كمعايي الور ف لأخعش َٔ/ّ( الكتاب  ُ( ، ِْٔ/ّ، كمعايي الور ف كاع
كالك اؼ  ْْٓ/ٔ ، كمجمع ال وافّْٔ/ُ، كم كؿ  عراب الور ف ٕٓكاييزهوض ص

 .ّٖٔ/ِ، كالت واف في  عراب الور ف ََٕ/ِ
 .ُّّ/ِ( معايي الور ف  ِ(
 .ُٕٔ/ُ( المصدر يعسل  ّ(
، كال واف في غروب  عراب ّّٓ/ٔ، كالت واف في تعسور الور ف ُّٖ/ُٓ( جامع ال واف  ْ(

 .ٖٗ/ِالور ف 
كمعايي  ٓٔ/َِ، كجامع ال واف َُِ/ِ، كمجاز الور ف َّٓ/ِ( معايي الور ف لمعٌراّ  ٓ(

عرا ل  عراب الور ف لميٌةاس ُِْ/ْالور ف كاع ، كالصاة ي في فول المغض ُٓٓ/ِ، كاع
 .ُُِْ، كال سوط في  رح الكافوض ٕٓ، كاييزهوض صُْٕص

 .ّْٓ/ِ( م كؿ  عراب الور ف  ٔ(
 .َُُٗ/ِ ف ( الت واف في  عراب الور  ٕ(
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ا  ٌف (ما(  عد ( ٌم( ال رطوض ، مذؿ (ما(  عد  سماّ ال رط  كو دك  وإن
لتي تودـ ذكرها ، استعممت اداة لكصؼ مكصكؼ داٌؿ عم  ما  إوعت  لول ا

( ٌم( ظاهرنا كاف  ـ مودرنا ، كةذفت صمتاا استغياّ عياا  ذكر ال رط ، 
فتككف (ما( في ا وض ايكل   معي :  ٌم اسـ كاف، كفي ا وض الذايوض  معي : 

ػفى  ىًوا مكا تىٍدعيكٍا   ٌم  جؿ كاف ، كةكلل تعال : (ةيًؿ اٍدعيكٍا الٌملى  ىكً  اٍدعيكٍا الركٍةمى
ٍسيى ( معياه: ةؿ ادعكا ا  ك ادعكا الرةمف  ٌم اجسموف  فىمىلي ايىٍسمىاّ اٍلةي
تدعكا_  م اسـ كاف مياما تدعكف_ فمل ايسماّ الةسي ، كةكلل تعال  ( ىوكمىا 

( معياه:  ٌم اي مىيك ٍوتي فىّ عيٍدكىافى عى مىٍوًف ةىإى جموف ةإوت _  م  جؿ كاف ايجى
 مياما_ فّ عدكاف عمي.

كوجمع اليةاة كالمعسركف عم   ٌف (ما(  عد ( ذا( ك( ف( ال رطوتوف 
 .(ُ(زائدة لمتككود

كذكر الدكتكر فاإؿ السامرائي  ٌف ةكة اةتماؿ كةكع ال رط ويعٌد س  نا 
ًوفك ًمفى  لزوادة (ما( لمتككود  عد ( ذا( ك( ف( فواؿ في ةكلل تعال : (فىًإمكا تىرى

ـى اٍلوىٍكـى ً يًسًوا(]مروـ  ا فىمىٍف  يكىمل ٍكمن دنا فىويكًلي ً يلي يىذىٍرتي ًلمركٍةمىًف صى [ ِٔاٍل ى ىًر  ىةى
((كاةتماؿ الرؤوض اةتماؿ ةكم فاٌكدها(( كةاؿ في ةكلل تعال : (فىًإمكا وىٍاًتوىيككيـ 

[ ((كاةتماؿ  يزاؿ ُِّؿح كىج وىٍ وى (]طل: مليلي هيدنل فىمىًف اتك ىعى هيدىامى فىّ وىإً 
الادل ،  م : الرساجت السماكوض مؤٌكدة فاٌكده كةد ةصؿ(( كةاؿ في ةكلل 

(]المؤميكف:  ا ويكعىديكفى [ ((كاةتماؿ  راّتل ما ّٗتعال : (ةيؿ ركبل ً مكا تيًروىيلي مى
  (ِ( ا((وكعدكف اةتماؿ ةكم كةد  راه ا ذلؾ فوما  عد في  در كغوره

                                                 

، كمجالس ذعمب ٖٔ-ٕٔ/ُ، كمعايي الور ف لأخعش ُْْ/ُ( معايي الور ف لمعراّ  ُ(
عرا ل ْٗٓ-ْٖٓ/ُ، كجامع ال واف ُٓٓ/ِ ، ّّْ/ِ، كمعايي الور ف كاع

، كايمالي ال جروض ُّٕ/ُ، كالت واف في تعسور الور ف ُُّكال غدادوات ص
 . ُّٓم ايي ص، كرصؼ الُُِٓ، كال سوط في  رح الكافوض صِْٔ/ِ

 .ْٕٗ-ْٕٕ/ْ( معايي اليةك  ِ(
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 ود  ٌف المعركؼ في كتب المغض ،  ٌف التككود  عاٌمض وستعممل المتكمـ في 
المعايي التي و ؾ فواا المخاطب  ك ويكرها لإععاا ،  ك جست عاد 

كهذا وعيي  ٌف الذم وةتاج  ل  تككود هك ال رط الذم إعؼ  (ُ(ةصكلاا
 اةتماؿ كةكعل كلوس الذم ةكم اةتماؿ كةكعل.

وض  ل   ٌف (ما(  عد ( ذا(  رطوض في ةكلل تعال : (فىاىمكا كذهب ا ف خالك 
ا  يىعكمىلي فىوىويكؿي رى لي  ىٍكرىمىًف * كى ىمكا ً ذىا مى هي رى حلي فىاىٍكرىمىلي كى ا اٍ تّى اييسىافي ً ذىا مى

مىٍوًل ًرٍزةىلي فىوىويكؿي رى لي  ىهىايىًف(]العجر:  هي فىوىدىرى عى ا الكجل [ كةٌدـ هذُٔ_ُٓاٍ تّى
 .(ِ(عم  الوكؿ  الزوادة

كمف المعاصروف مف ذهب هذا المذهب ، فعٌسر تككودها  عد ( ذا( 
 جعماا  رطوض ، فاجتمع  رطاف ، كسٌكغ اجتماعاا مع ( ذا( جختّؼ 

، كةد مٌر  ٌف العٌراّ استيد  ل  هذه العٌمض ، عيدما  جاز اف تككف (ّ(لعظواما
ٍسيى ( (ما(  رطوض  عد ( ٌم( في ةكلل تع ال : ( ىًوا مكا تىٍدعيكٍا فىمىلي ايىٍسمىاّ اٍلةي

كهذا ةد وصٌ   ذا لـ وكف ذمض فرؽ  ساسي  وف ايداتوف كاجتماع ( ف( اليافوض 
مع (ما( اليافوض يٌياما ةرفاف ، كاجتماع (ما( ال رطوض مع ( ٌم( ال رطوض 

مع ( ذا( مذهب  يٌياما اسماف ،  ٌج  ٌف الوكؿ  جكاز اجتماع (ما( ال رطوض
 عود ، يف  وياما فرةنا  ساسًوا في الماهوض ؛  ذ  ٌف ( ذا( ةرؼ ج ودٌؿ عم  
ّن تعيي ال يّ الذم   يّ ،  ٌما (ما( فإٌياا اسـ ودٌؿ عم   يّ ، فاي مذ
ويعؽ في يةك : ما تيعوكا وكؼك  لوكـ ، فما ال يّ الذم تدؿ عمول (ما( في 

ا المذاؿ كيةكه  ٌيما هك مكإع ( ذا( ال رطوض يةك:  ذا ما تدرس تيج  ؟  فاذ
ج (ما( ال رطوض ؛  ذ وصٌ   ف وواؿ : اذا تدرس تيج  ، كج وصٌ   ف وواؿ: 

                                                 

 .ُْ-ُّ( ا وإاح في عمـك ال ّغض ص ُ(
 .ٕٗ(  عراب ذّذوف سكرة ص ِ(
، ُُٖفي التركوب المغكم لم عر العراةي المعاصر. ص -( مالؾ وكسؼ المطم ي ّ(

ِِّ- ِِْ. 
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ما تدرس تيج  ، فمك كايت (ما( هيا مذؿ ( ذا( ال رطوض لصٌ  المذاؿ الذايي 
كما ص  المذاؿ ايكؿ ؛ لذلؾ ج وجكز اجتماعاما  رطوتوف ، يٌف المكإع 

 صم  لل  ةداهما ج تصم  لل ايخرل.الذم ت
مٌر الكّـ عم  (ما( الزمايوض فيةك :  صاة ؾ ما صدةت ، معياه : 
 صاة ؾ زماينا تصدؽ فول ، كمف اليةاة مف ذهب  ل   ٌف (ما( المتصمض 
 ايفعاؿ: (ةٌؿ( ك(كذر( ك(طاؿ( ظرفوض ، ((فيةك: طالما ووكـ زود ، هك 

كيةك: ةٌمما واتويا عمر ، هك  تودور: ةٌؿ  تودور طاؿ زماف ووـك فول زود ، 
 .(ُ( زماف واتويا فول عمر ، ذـ ةذؼ الإمور فسوط الةرؼ((

مى   كةد ترد  اذا الكجل في  كاهد  خرل كوكلل تعال : (لىوىد تكابى ا عى
اًر الكًذوفى اتك ىعيكهي ًفي سىاعىًض اٍلعيٍسرىًة ًمف  ىٍعًد مىا كىادى  اليكً يل كىاٍلمياىاًجًروفى كىايىيصى

(]التك ض:  ـٍ ٍياي [ فالظاهر  ٌف (ما( هيا لوست مكصكلض ُُٕوىًزو،ي ةيميكبي فىًروؽو مل
 ؿ هي زمايوض  تودور: مف  عد زماف كاد  (ِ( ك مصدروض  ك كافض كما ةوؿ

 وزو، ةمكب فروؽ مياـ فول.
كذهب كذور مف اليةاة كالمعسروف  ل   ٌف (ما( في (كٌمما( ال رطوض 

زائدة  ؿ هي دالض عم  الزماف  معي  (كةت(  ك (ةوف( كجعمكا ةكلل  لوست
اّ لىايـ مك ىٍكٍا ًفوًل(]ال ورة: ا  ىإى [  تودور: كٌؿ كةت  إاّ لاـ َِتعال : (كيمكمى

ـٍ سىًعورنا(]ا سراّ: [  تودور: في ٕٗم كا فول، كةكلل تعال : (كيمكمىا خى ىٍت ًزٍديىاهي
 .(ّ(كؿ كةت خ ت زدياهـ سعورا

                                                 

 .ُْْ/ُ(  دائع العكائد  ُ(
 .ُْٔ-ُْْ/ُ(  دائع العكائد  ِ(
صّح الخمؿ صٔٗ-ٓٗ، كاييزهوض ص َِٖ-ِٕٗ( ال غدادوات ص  ّ( ، ّٓٓ، كاع

 .َّٓ/ُ، كمغي  الم وب ُّْ، كرصؼ الم ايي ص ّْْ/ِكايمالي ال جروض 



466 

 

ك ٌكد ا ف ةٌوـ الجكزوض  ٌف (ما( في (كٌمما( يكرة تاٌمض ، كهي ظرؼ في 
المعي  كالتودور، فوكليا : كٌمما وععؿ  فعؿ، تودوره : كؿ كةت وععؿ كذا  فعؿ 

 .(ُ(كذا ، ك  ار  ل   ٌف معي  الظرفوض فواا كاإ  ، ج ومكف  لغاؤه
جوئاا  اذا ككما صٌ  مجيّ (ما( زمايوض في (كٌمما( ال رطوض صٌ  م

المعي   عد ( ذا( ك( ف( ال رطوتوف ، كتتإ  هذه المسالض  اٌيل  ذا  عرب 
مىٍكٍا تىٍتً ورنا(]اجسراّ:  كٍا مىا عى ًلويتى لري [ ظرفوض ، كلـ ٕاليةاة (ما( في ةكلل تعال : (كى

وجوزكا  ا جماع اف تككف زائدة لمتككود ، كجب  ف تككف عيدهـ  اذا المعي  
ذا  عر كا (ما( في كا عراب  ذا  ةوؿ في الكّـ : لوتٌ ركا  ذا ما عمك تت ورنا ، كاع

يةك: كج واب ال اداّ ما دعكا ، ظرفوض زمايوض كلـ وجوزكا  ا جماع  ف تككف 
ا  اذا المعي  كا عراب في ةكلل  زائدة لمتككود ، كجب  ف تككف عيدهـ  وإن

[ ذلؾ  ٌف معي  (ما(  عد ِِٖ(]ال ورة: تعال : (كىجى وىٍابى ال حاىدىاّ ً ذىا مىا ديعيكاٍ 
( ذا( في هذه ا وض كالمذاؿ الذم ة ماا ،  وي مف غور  ف وتغور، سكل  ٌيل 
 إوؼ  لول معي  ال رط  دخكؿ ( ذا( فواما كاجتماع ال رط كالظرفوض 
الزمايوض كارد في المغض كالور ف الكروـ كاجتماعاما في (كٌمما( كةد مٌر  ٌف 

ما( ال رطوض عم  ةسموف :  رطوض غور زمايوض ، ك رطوض اليةاة ةسمكا (
زمايوض، كاست ادكا عم  الوسـ الذايي  يةك : ما توـ  ةـ ، ك وكلل تعال : (فىمىا 

(]التك ض: ـٍ ـٍ فىاٍستىًووميكٍا لىاي  [.ٕاٍستىوىاميكٍا لىكي
كوذكر اليةاة  ٌف (ما( تزاد  عد ( ذا( لغرإوف :  ةدهما لمتاكود ، 

 ااـ فيةك : سازكرؾ اذا جٌف الموؿ ، وككف الوصد ميل عم  كالذايي لإل
ايرج  لوؿ ذلؾ الوكـ كج وتعٌوف ذلؾ الوكـ في يةك : سازكرؾ  ذا ما جٌف 

 ٌج  ٌف  فادة (ما(  عد ( ذا( لمعي   (ِ(الموؿ،  ؿ وةتمؿ الموالي ايخرل الوادمض
( المتصمض  اسماّ ا  ااـ وةتاج  ل  تعسور، كيوكؿ هيا ما ةمياه هياؾ في (ما

                                                 

 .ْٔ/ ُ(  دائع العكائد  ُ(
 .ِْٕ/ْ، كمعايي اليةك ٖٗ/ْ(  رح المعصؿ ج ف وعوش  ِ(
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ال رط مف  ٌياا دٌلت عم  ما ذكر اليةاة ؛ يٌياا كةعت كصمض لكصؼ 
مكصكؼ داٌؿ عم  الزماف  صمتاا ، ةذؼ  عماـ معياه ، ذـ يا ت (ما( 
ميا ل فاكتس ت دجلتل العاٌمض ،  ٌما الصمض فمـ تةذؼ لاذا الغرض ،  ؿ 

 لّستغياّ عياا  ذكر ال رط ؛ جياا  تودوره.
عماؿ (ما(  عد ( ذا( ال رطوض  رود  ل ر ط الجزاّ  ال رط ،  معي  فاست

ال رطوض ك معي  المعوض الزمايوض العاٌمض ، ك اذا تعسر  كاهدها في الور ف 
 الكروـ.

فود استعممت (ما( في ةكلل تعال : (كىجى وىٍابى ال حاىدىاّ ً ذىا مىا ديعيكٍا(  
اادة  ذا دعكا الواا دكف  مااؿ ؛ يٌيل  راد  ف وامر ال اداّ  الةإكر لم 

يٌياا  مر وتطمب التعجوؿ في تيعوذه ، كدجلض (ما( عم  هذا الغرض في ةكلل 
يىاحه ًفومىا طىًعميكٍا ً ذىا مىا  اًت جي اًلةى ًمميكٍا الصك ييكٍا كىعى مى  الكًذوفى  مى تعال : (لىٍوسى عى

اًت(]الم اًلةى ًمميكٍا الصك [ وكإةل كودؿ عمول س ب يزكؿ ّٗائدة: اتكوىكٍا كك مىييكٍا كىعى
هذه ا وض ،  ٌيل ةوف  يزؿ ا  وض تةروـ الخمر ، ةاؿ رجؿ : وا رسكؿ ا ، 

مى  الكًذوفى  مىييكٍا( . (ُ(فما ترل فومف مات كهك و ر اا فايزؿ ا: (لىٍوسى عى
كالمعي  ج جياح عم  الذوف  ر كا الخمر في  ٌم كةت ، كاف الخمر فول لـ 

ةـر  ر ل ،  ذا كايكا في ذلؾ الكةت وؤميكف  ا كوتوكيل كوعممكف و
 الصالةات.

عىعىاّ كىجى  مى  الإح ككذلؾ استعممت لاذا المعي  في ةكلل تعال : (لكٍوسى عى
كٍا ًلٌمًل  ةي رىجه ً ذىا يىصى ا وييًعويكفى ةى مى  الكًذوفى جى وىًجديكفى مى مى  اٍلمىٍرإى  كىجى عى عى

مى  الكًذوفى ً ذىا  كىرىسيكًللً  مى  اٍلميٍةًسًيوفى ًمف سىً وؿو كىالٌملي غىعيكره ركًةوـه * كىجى عى مىا عى
ـٍ تىًعوضي ًمفى الدكٍمًع  لككٍا كك ىٍعوييياي مىٍوًل تىكى ـٍ عى ا  ىٍةًمميكي ا  ىتىٍكؾى ًلتىٍةًممىايـٍ ةيٍمتى جى  ىًجدي مى مى

) ا وييًعويكفى ينا  ىجك وىًجديكٍا مى زى مى  الكًذوفى ً ذىا ِٗ-ُٗ]التك ض: ةى [ فوكلل تعال : (كىجى عى

                                                 

 .ْٗ/ِ( تعسور الور ف العظوـ ج ف كذور  ُ(
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مىٍوًل( تودوره : كج عم  الذوف  ذا  ـٍ عى ا  ىٍةًمميكي ـٍ ةيٍمتى جى  ىًجدي مى ا  ىتىٍكؾى ًلتىٍةًممىاي مى
 تكؾ في  ٌم كةت كاف ، ةمت لاـ كةت  تواياـ ج  جد ما  ةممكـ عمول ، 

لض عمكماا كع ارة (كةت  تواياـ( تودور فع ارة (في  م كةت كاف( تودور لدج
لمعي  المعوض الزمايوض فواا ، فود  رود  استعماؿ (اذا( ك(ما(  عماـ هذه الةالض 
عماـ ةكماا لت مؿ كؿ مف    ل ةالاـ ةاؿ هذا اليعر ، لتدخؿ  الخاٌصض كاع

 إمف الةاجت العاٌمض الذّث التي ذكرت في ا وض التي س وتاا.
ةىٍد كييتـي كاستعمؿ (ما( في ة ٍيتـي ً ًل   فى كى ةىعى  مى كلل تعال : ( ىذيـك ً ذىا مىا كى

(]وكيس: [ يٌف الم ركوف ج وؤميكف  ٌج كةت كةكع العذاب ًُٓ ًل تىٍستىٍعًجميكفى
وىويكؿي اييسىافي  ىًئذىا مىا ًمتح لىسىٍكؼى  عمواـ ؛ لذلؾ ةاؿ (ا ف( كةكلل تعال : (كى

ًوا(]مروـ:  [ تعيي  ذكر (ما(  ٌف ا يساف غور المؤمف  ا وصعب ٔٔ يٍخرىجي ةى
عمول  ف وصٌدؽ  ف وةو  في كةت هك في ظيل كةت مكت كفياّ ، ج كةت 
ا  ـح الدحعىاّ ً ذىا مى  عث كةواة ، ككذلؾ ذيكرت في ةكلل تعال : (كىج وىٍسمىعي الصح

(]ايي واّ:  كفى ؽ كاف كةت يدائاـ [ يٌف المراد  ٌف عدـ استجا تاـ لمةْٓوييذىري
يذارهـ ، ج ة مل  ك  عده ، لودٌؿ هذا عم   دة كعرهـ ، كلوس ايمر كذلؾ  كاع

( ]اليمؿ:  لكٍكا ميٍدً ًروفى ـك الدحعىاّ ً ذىا كى [  ذ هذا َٖفي ةكلل تعال : (كىج تيٍسًمعي الصح
ا د ار ج وتةوؽ  ٌج عيد فكات  كاف سماعاـ ليداّ الةٌؽ ، فوككف عيد 

تك  ً ذىا مىا غوا ا ـ عيل ج عيد  اكدهـ لل ، كاستعمؿ (ما( في ةكلل تعال : (ةى
(]فصمت: ـٍ ً مىا كىاييكا وىٍعمىميكفى ميكديهي ـٍ كىجي اريهي ـٍ سىٍمعيايـٍ كى ىٍ صى مىٍوًا اؤيكهىا  ىًادى عى  [َِجى

لوككف المعي   ٌياـ  ذا جاؤكها في  ٌم كةت كاف ،  ادت عمواـ كةت مجوئاـ 
ف دكف  ف وككف هياؾ  مااؿ لةسا اـ ، فود  يمامكا في الديوا ، ، جكارةاـ م

 كا الوكـ سروع الةساب.
هي  كةد تتإ  دجلض (ما( هذه في ةكلل تعال : ا اٍ تّى (فىاىمكا اييسىافي ً ذىا مى

هي فى  ا اٍ تّى يىعكمىلي فىوىويكؿي رى لي  ىٍكرىمىًف * كى ىمكا ً ذىا مى مىٍوًل ًرٍزةىلي رى حلي فىاىٍكرىمىلي كى وىدىرى عى
[ فاذه هي ط وعض ا يساف ج و عر  اٌف ُٔ-ُٓفىوىويكؿي رى لي  ىهىايىًف(]العجر: 
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ا ةد  كرمل  ٌج كةت  يزاؿ اليعمض عمول كتمتعل  اا كهك وظار سخطل 
 ك عكره  اٌف ا ةد  هايل كةت ا تّئل  العور.

ا  ييًزلىٍت كتتإ  هذه الدجلض  كذر في ةكلل تعال  في ا ذىا مى لميافووف: (كىاًع
ـٍ ً ومىاينا كىهي  ـٍ زىادىٍتلي هىػًذًه ً ومىاينا فىاىمكا الكًذوفى  مىييكٍا فىزىادىٍتاي ـٍ سيكرىةه فىًمٍيايـ مكف وىويكؿي  ىوحكي

ـٍ ًرٍجسنا ً لى  ًرٍجًساً  كفى * كى ىمكا الكًذوفى ًفي ةيميكً ًاـ مكرىضه فىزىادىٍتاي مىاتيكٍا وىٍستىٍ ً ري ـٍ كى
(]التك ض:  كفى ـٍ كىاًفري [ فزوادة ا وماف وككف كةت يزكؿ ا وض ، ذـ ُِٓ-ُِْكىهي

وستور  عد ذلؾ ةت  يزكؿ  وض  خرل ،  ٌما ةمكب الميافووف فتزداد رجسنا فكؽ 
ـٍ ً لى   اي ا  ييًزلىٍت سيكرىةه يكظىرى  ىٍعإي ذىا مى رجساـ ، ككذلؾ كاف ةكلل تعال : (كىاًع

(]التك ض: ىٍعضو هى  دو [ فيظر الميافووف  عإاـ  ل   عض، ٍُِٕؿ وىرىاكيـ ملٍف  ىةى
 ٌيما وككف كةت يزكؿ ا وض ،  ك كةت سماعاـ لاا ، فالمّر تذار م اعره 
عيدما وسمع كورل ما وذوره  ٌكؿ كهمض ، ذـ واد   عد ذلؾ ، كلاذا الغرض 

ذىا مىا غىًإ يكا هيـٍ  (]ال كرل:  ايساسي ذكرت في ةكلل تعال : (كىاًع كفى [ ّٕوىٍغًعري
فاغمب الياس وععكف عمف  ساّ  لواـ ك غإ اـ  عد  ف تاد  سكرة غإ اـ 
ذا غإ كا هـ وغعركف ،   زمف وطكؿ  ك ووصر، فمك ةاؿ جؿ  ايل : كاع
جةتمؿ كصؼ المؤميوف  اذه الصعض التي وتصؼ  اا ايكذركف، كهك خّؼ 

ا س ةايل، عم  صعكة مختارة  المراد مف سواؽ ا وض التي كايت ل واف ذياّ
خاصض تةٌمت  اسم  الخمؽ الذم ةٌمما وتةٌم   ل الياس ؛ لذلؾ كاف المراد مف 
ا وض  ف وصعاـ ا  اٌياـ وغعركف كوععكف عف الياس ساعض كةكع ا ساّة 
مياـ،  كالمعي : كاذا غإ كا في  م كةت كاف ، فاـ كةت غإ اـ وغعركف، 

رىعض ،  ٌيما وؤود ذلؾ ةكؿ الرسكؿ صم   ا عمول كسمـ : (لوس ال دود  الصح
 .(ُ( ال دود الذم وممؾ يعسل عيد الغإب(

                                                 

 .َْٕ/ّال خارم كمسمـ عف   ي هرورة رإي ا عيل، الترغوب كالترهوب، ( ركاه  ُ(
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ككذلؾ كاف هذا هك الغرض مف استعماؿ (ما(  عد ( ف( ال رطوض 
ـٍ  ـٍ كىجى هي مىٍوًا ٍكؼه عى ّى خى كوكلل تعال : (فىًإمكا وىٍاًتوىيككيـ مليلي هيدنل فىمىف تىً عى هيدىامى فى

(] ال ورة: وىةٍ  ييكفى ًف اتك ىعى هيدىامى ّٖزى [ كةكلل تعال : (فىًإمكا وىٍاًتوىيككيـ مليلي هيدنل فىمى
[ يٌيل  راد اةتراف  يزاؿ الرساجت السماكوض  ك ُِّفىّ وىًإؿح كىج وىٍ وى ( ]طل: 

ٌج فّ.   وائاا يووض غور مةرفض  الةث عم  ات اع هداها ، كاع
ـٍ  ىٍك كاستعمؿ (ما( في ةكل مكا ييًروىيكؾى  ىٍعضى الكًذم يىًعديهي ل تعال  (كىاًع

(]وكيس:  ـٍ فكوىيكؾى فىًإلىٍويىا مىٍرًجعياي [ يٌيل  راد  ف وككف المعي   ٌف ةإوض ْٔيىتىكى
 رجكعاـ  ل  ا ةوووض ةائمض في زمف كؿ ةالض.

يك  مكا وىيزىغى ؾى ًمفى كةد وجب العمؿ  معياها كالذم في ةكلل تعال : (كىاًع
[ فعي هذه ا وض  مر  اجستعاذة ََِال كٍوطىاًف يىٍزغه فىاٍستىًعٍذ ً المكًل(]ايعراؼ: 

ـٍ ًفي  مف ال وطاف كةت يزغل ج  عده ، كيظوره ةكلل تعال : (فىًإمكا تىٍذوىعىيكاي
(]اييعاؿ: كفى ـٍ وىذكككري ٍمعىايـٍ لىعىمكاي ٍد ً ًاـ مكٍف خى ٍرًب فى ىرل ا س ةايل ، وامر [ فٕٓاٍلةى
رسكلل الكروـ  ف ويكؿ  اعدائل لوعت ر مىف سكاهـ
ك ف وععؿ ذلؾ كةت  (ُ(

الةرب كالظعر  اـ ج  عده ؛ يٌياـ  عد ذلؾ ويعٌدكف  سرل ج وةٌؿ  ذاهـ، 
كٍ  دنا فىويكًلي ً يلي يىذىٍرتي ًلمركٍةمىًف صى ًوفك ًمفى اٍل ى ىًر  ىةى منا كفي ةكلل تعال : (فىًإمكا تىرى

ـى اٍلوىٍكـى ً يًسًوا(]مروـ:  ف تروف ، ِٔفىمىٍف  يكىمل [ لك جاّ اليص  غور (ما( كةاؿ: كاع
لجاز لمروـ ، عمواا السّـ  ف ت و  ساكتض ك ف تؤٌخر  جا ض مف وسالاا في 
 اف ا ياا عوس  ، عمول السّـ ، مدة تختارها ك ف تجو اـ في الساعض التي 

(  ص   عدـ تاخور الجكاب  ترغب فواا لكٌيل ، جؿ  ايل ، ًوفك لٌما ةاؿ (فىًإمكا تىرى
ا. ذمن   مرنا، كتاخوره معصوض كاع

 ٌما (ما( في ( ذما( فود مٌر  ٌف اليةاة جعمكها مذؿ (ما( في (ةوذما(، 
غٌورت ( ذا( مف  داة غور  رطوض ، كغور جازمض  ل   داة  رطوض كجازمض ، 
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 عدها (ما( الظرفوض الزمايوض كودؿ كو دك  ٌف ( ذ ما( هي ( ذا( ال رطوض كةعت 
عم  ذلؾ  ٌياا عيد اليةاة مرك ض مف ( ذ( ك (ما(  كهي  داة  رطوض تجـز 
فعموف ، ةرؼ عيد سو كول كاسـ عيد الم رد كا ف السراج ك  ي عم  

 .(ُ(اليةكم
كهذا اجختّؼ جاّ فوما و دك لككف ( ذما(  صماا ( ذا( ال رطوض ك 

فمف لةظ الجّز ايكؿ مف هذا ايصؿ جعماا ةرفنا (ما( الظرفوض الزمايوض 
  ميزلض ( ف( ال رطوض كمف لةظ الجّز الذايي جعماا اسمنا  معي  الظرؼ.

ا ما ذكره ا ف وعوش ، فود ةاؿ مالعظل ((فإف ةوؿ  كودؿ عم  ذلؾ  وإن
( ذ( ظرؼ زماف ماض كال رط ج وككف  ٌج لممستو ؿ فكوؼ وص  المجازاة 

يي  ٌف هياؾ مف ورل  ٌف ( ذ( في ( ذما(  صماا ( ذا( التي كهذا وع (ِ(  اا((
هي ظرؼ ًلما وستو ؿ مف الزماف متإميض معي  ال رط ، كلوس ( ذ( التي 

 هي ظرؼ لما مإ .
فمعؿ ( ذما(  صماا ( ذا ما( التي يةف ا ف  صدد تعسور  كاهدها في 

وكوض  رطوض ( ذا( الور ف الكروـ ،  ٌج  ٌف العرب عمدكا في  مذمض معٌويض  ل  ت
 وطع ةركض  خرها لوكافوكا  ذلؾ دجلض (ما( عم  العمكـ ، فمما ةككا ال رط 
 اسكاف ( ذ( جزمت فصارت مذؿ ( ف( في لعظاا كجزماا ، كلـ وستعمماا 
ا عياا ( ف ما( التي ترسـ  عد ا دغاـ  الور ف الكروـ ؛ ييل استعمؿ عكإن

 صالض،( مكا( كهي  معي  ( ذما( ك ةكل مياا  
كالمعوض الزمايوض التي  فادتاا (ما(  عد ( ذا( ك( ف( ال رطوتوف في 
ال كاهد الور يوض السالعض الذكر ومكف  ف تؤدل في الكّـ  استعماؿ ( ف( عم  
 ) ـٍ ّى ً ًا مييىا ليكطنا ًسي اٍّت ريسي لىمكا  ىف جى يةك ما  ٌوياه في ةكلل تعال : (كى

( ]العت : [ كةكلل تعال : (ًمف ّّ]العيك كت:  ـٍ مىٍوًا ـٍ عى كي [  ٌج ِْ ىٍعًد  ىٍف  ىٍظعىرى
                                                 

 .ٕٖ/ُ، كمغيي الم وب ِْٕ( الجي  الدايي ص  ُ(
 .ْٕ/ُ(  رح المعصؿ  ِ(
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 ٌيل ج عمكـ فواا فّ تككف مذؿ (ما( مّئمض لمعي  ال رط كةد صمةت مف 
دكياا في هاتوف ا وتوف يٌياما تتةدذاف عف ةالتوف خاٌصتوف كةعتا ، كما 

  رود  عماماما كج التع ور عياما  معي  العمكـ.
(ما( لككياا استعممت   ااـ  ةد ركيواا  ةذؼ  ت وف في هذا ال ةث  فٌ 

ا خر ج وصٌ  الجمع  وف ذكر مكصكفاا كصمتاا كج ةذفاما معا لمغرض 
يعسل ، فإذا ةذفت صمتاا  عماـ معياها لـز  ظاار مكصكفاا كجاز ةذفل 
كتودوره لكجكد ما ودؿ عمول ، كةد كرد ظاهرنا في الور ف الكروـ في ذّذض 

ّن ما( كةكلل تعال  (في  مل  مكاإع ،  صوغض ا فراد في ةكلل تعال  (مذ
كرةو ما( ك صوغض الجمع في ةكلل تعال (جيد ما( ككرد مةذكفنا موٌدرنا في  صي
ذا ةذفت الصمض لكجكد ما ودؿ  مكإع كاةد هك ةكلل تعال  (فيعما هي( كاع
وـ عمواا لـز تودورها كةذؼ مكصكفاا  عماـ معياه ك كاهدها في الور ف الكر 

(ما( التي لةوت  دكات ال رط : (كمما( ك ( وف( ك (ةوث( ك( م( ك( ذا( ك 
 ( ف(.

ككردت (ما( ظرفوض مكايوض ممةوض  ػ( وف( ال رطوض مرة ميعصمض عياا 
ًموعنا(]ال ورة:  ـي الٌملي جى ا تىكيكييكٍا وىٍاًت ً كي [ كمرة متصمض ُْٖكوكلل تعال : ( ىٍوفى مى

لحكٍا فىذىـك كىٍجلي الٌمًل( ]ال ورة:  اا كوكلل تعال : (فىاىٍويىمى  [ ككردت مكصكلض ُُٓا تيكى
 ميزلض (الذم( ميعصمض ممةوض  ػ( وف( اجستعااموض كوكلل تعال : (ةىاليكٍا  ىٍوفى مىا 

[ كةكلل تعال : (ذيـك ًةوؿى لىايـٍ  ىٍوفى مىا ّٕكييتيـٍ تىٍدعيكفى ًمف ديكًف الٌمًل( ]ايعراؼ: 
(]غافر:كييتيـٍ تيٍ ًركيك   [.ّٕفى

 : )ما( المفردة الصمة:  المبحث الثالث
ذهب اليةاة كالمعسركف  ل  الوكؿ  زوادة (ما( في ةكلل تعال : (فىً مىا 

(] ؿ عمراف:  [ كالتودور: ف رةمض مف ا ، كةكلل ُٗٓرىٍةمىضو ملفى الٌمًل ًليتى لىايـٍ
كيٍعًرًهـ  ى  ـٍ كى ا يىٍوًإًاـ ملوذىاةىاي [ كةكلل ُٓٓآوىاًت الٌمًل(]اليساّ: تعال  : (فىً مى
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(]المائدة:  ـٍ [ كالتودور فواما : ف يوإاـ ُّتعال : (فىً مىا يىٍوًإًاـ ملوذىاةىايـٍ لىعيكاهي
 .(ُ(موذاةاـ

كذهب ا ف ةٌوـ الجكزوض  ل   ٌياا تعود الةصر، كالتودور : فما ليت لاـ 
، كرد عمول الدكتكر (ِ( ٌج  رةمض مف ا ، كما لعياهـ  ٌج  يوإاـ موذاةاـ

فاإؿ السامرائي،  اٌف معي  الةصر الذم ذكره متاتٍّ مف التودوـ ج مف 
كهك ردا سموـ ، كةوؿ :  ٌف (ما( في ةكلل تعال : (فىً مىا رىٍةمىضو ملفى (ّ(زوادة (ما( 

( لّستعااـ التعج ي ـٍ الٌمًل ًليتى لىاي
ف  (ْ( كهك كجل  عود ((ورٌده ذ كت ايلؼ كاع

 (ٓ( رةمض(ج وٌتجل((خعض (
ككذلؾ ذه كا  ل  الوكؿ  زوادة (ما( في ةكلل تعال : (عىمكا ةىًموؿو 

(]المؤميكف:  فك يىاًدًموفى كةكلل تعال : (ًممكا  (ٔ([  م: عف ةموؿَْلىويٍصً ةي
ـٍ  يٍغًرةيكا فىايٍدًخميكا يىارنا(]يكح:  ًطوئىاًتًا  .(ُ([  م: مف خطوئاتاـِٓخى

                                                 

، ِْٓ-ِْْ/ُ، كمعايي الور ف لمعٌراّ ُِِ/ْ، ٕٔ/ّ، ُُٖ-َُٖ/ُ( الكتاب  ُ(
، كالموإب ُِْ، َِِ، ُّٓ/ُ، كمعايي الور ف لأخعش ُِْ/ُكمجاز الور ف 

عرا ل ِٓ/ّ، ْٖ/ُ ، كمعايي الةركؼ ُِٕ/ِ، ِْٖ/ُ، كمعايي الور ف كاع
، كالمةٌم  ج ف ِّْ/ِكايصكؿ في اليةك ج ف السراج  ُٓٓ-ُْٓلمرٌمايي ص 
عراب الور ف لميٌةاس َِٗ وور ص  ، ككتاب الجمؿ لمزجاجي ْٕٖ، ّْٕ/ُ، كاع

، ك رح ٕٓ، كاييزهوض صِٗٗ ِِٔ-ُِٔ/ُكسر صياعض ا عراب  ،ُِّص 
 . ٕٔ/ُالممع ج ف  رهاف العك رم 

 .ُُٓ/ِ(  دائع العكائد  ِ(
 .ََُ-ٗٗ/ّ( معايي اليةك  ّ(
. كفت  َِْ/ُ، كتعسور الور ف العظوـ ج ف كذور ُّ/ّ( الت واف في تعسور الور ف  ْ(

 .ِٔ/ٗالودور 
 .ِٗٗ/ُ( مغي  الم وب  ٓ(
، ٖٓ/ِ، كمجاز الور ف ََْ، ُّّ/ِ، ِْْ، ُِ/ُ( معايي الور ف لمعٌراّ  ٔ(

عرا ل ُٔٗ، ك دب الكاتب ج ف ةتو ض ص  َُٔ/ِ ، ُّ/ْ، كمعايي الور ف كاع
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في هذه ا وات هك ةكؿ ايكذروف ، كةك  الزجاج كالوكؿ  زوادة (ما( 
كالموصكد  الصمض : الزوادة ، كةك   (ِ( اف (((ما(  إجماع اليةكووف صمض((

 ٌياا هيا ((زائدة  إجماع المعسروف كجموع  هؿ  (ْ(، كالط رسي(ّ(الطكسي
التاكوؿ(( كهـ وذكركف جموعنا  ٌياا زائدة لمعي  التككود ،  ٌج  ٌياـ ج وعسركف 

لذلؾ  ذرت ًةمكض مياـ جعماا يكرة  ميزلض ( يّ(  (ٓ(كوؼ  فادت هذا المعي 
مف كالتودور :   يّ رةمض مف ا ليت لاـ ، ك  يّ يوإاـ موذاةاـ ، ك ز 

يٌف (ما( عيدهـ كما توع يكرة مكصكفض  (ٔ(ةموؿ ، ك  يّ مف خطوئاتاـ
كجئت  ما  (ٕ( الجممض ، توع يكرة مكصكفض  المعرد يةك: ر وت ما معج نا لؾ

كييسب ال  ا ف كوساف  ٌيل كاف وتمٌطؼ في  ف ج وجعؿ  وئنا  (ٖ(خور مف ذلؾ
، كالوكؿ  جعؿ (ما(  زائدنا في الور ف ، كوخرج لل كجانا وخرجل مف الزوادة

                                                                                                                

، ٕٔكايزهوض ص ِِٔ/ُ، كسر صياعض ا عراب َِٗكالمةٌم  ج ف  وور ص 
 .ٕٖ/ْكالك اؼ 

كجامع ال واف   ُِٕ/ِر ف ، كمجاز الوَُٗ-ُٖٗ/ّ( معايي الور ف لمعٌراّ  ُ(
عراب الور ف لميٌةاس ََُ/ِٗ ، ِِٔ/ُ، كسر صياعض ا عراب ُٕٓ/ّ، كاع

، كالت واف في  عراب الور ف َِٔ/ْ، كالك اؼ ِٕٔ/ِكم كؿ  عراب الور ف 
 .ُُِٓ، كال سوط في  رح الكافوض ُِِْ/ِ

عرا ل  ِ(  .ِْٖ/ُ( معايي الور ف كاع
 .ُّ/ّ( الت واف في تعسور الور ف  ّ(
 .ِٔٓ/ ِ( مجمع ال واف في تعسور الور ف  ْ(
، كلساف العرب ٓٓٗ/ِ، كالت واف في  عراب الور ف ِْٗ( مجالس ذعمب ص  ٓ(

ُٓ/ّْٕ-ْْٕ. 
 .ْْٕ-ّْٕ/ُٓ، كلساف العرب ٓٓٗ/ِ( الت واف في  عراب الور ف،  ٔ(
 .ُٓ/ّك رح الرإي  َٖ( اييزهوض ص  ٕ(
 .ُْٓ( معايي الةركؼ لمرٌمايي ص  ٖ(
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كذكر  ةد ال اةذوف  ٌف الوكؿ  (ُ(يكرة  ميزلض ( يّ( في هذه ا وات كيةكها
غور  ٌف   ا ال ركات  ف ايي ارم رٌد عم   (ِ( اذا الكجل   م، مف الوكؿ  الزوادة

عم  الوائموف  اذا الكجل ككصعل  اٌيل ((لوس   يّ(( كةاؿ (( ٌف زوادة (ما( 
الور ف يزؿ  مغتاـ فايىكل   ف تككف ةرفنا زائدنا عم  كذور في كّـ العرب ، ك 

كذكر ال ككايي  ٌف الوكؿ  الزوادة (( ىكل   وكاعد  (ّ(ما ذهب ايكذركف((
كةاؿ  عض الدارسوف (( ٌيل ج معي  في تاكوماا  ػ( يّ( كهي  (ْ( المغض((

خوـ ما كذهب  اةذكف  ل   ٌف (ما( في هذه ا وات  فادت تع (ٓ( زائدة لمتككود((
 .(ٔ(ما دخمت عمول

ـٍ رى حؾى  فلوىيكاي ًّ لكمكا لىويكى فك كيػ ككذلؾ ةالكا  زوادة (ما( في ةكلل تعال : (كىاًع
( ]هكد:  ـٍ الىاي ( ُُُ ىٍعمى كفى ري ًموعه لكدىٍويىا ميٍةإى ف كيؿا لكمكا جى [ كةكلل تعال : (كىاًع

ف كيؿح ذىًلؾى لىمكا مىتى ِّ]وس:  وىاًة الدحٍيوىا( ]الزخرؼ: [ كةكلل تعال : (كىاًع اعي اٍلةى
اًفظه( ]الطارؽ: ّٓ مىٍواىا ةى [ فود ةرئت ْ[ كةكلل تعال : (ً ف كيؿح يىٍعسو لكمكا عى

عرا اا  ةكاؿ  ت  ،   ارها ما  (لىٌما(  الت دود كةوؿ في  صماا كفي معياها كاع
رئت (لىما( ذهب  لول سو كول كجماكر ال صرووف كهك  ٌف (لىٌما(  معي  ( ٌج( كة

                                                 

 .ّْٓ/ِ، ُٖٕ/ُ( م كؿ  عراب الور ف  ُ(
 .َُِ -َُُ( مف  ّغض الور ف يةمد  دكم ص  ِ(
 .ُْ، ك سرار العر وض صِّٕ، ِِٗ/ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف  ّ(
 .ّّٗ/ُ( فت  الودور  ْ(
 .َُٗ( دراسض في ةركؼ المعايي الزائدة ص  ٓ(
، كويظر الجرس َُِ-َُُ( ويظر مف  ّغض الور ف لمدكتكر  ةمد  دكم ص  ٔ(

كا وواع في تع ور الور ف لمدكتكر كاصد واسر الزودم، كهك  ةث مي كر في مجمض 
 .َّْـ ص ُٖٕٗ( لسيض ٗ داب الرافدوف العدد(
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 التخعوؼ فذهب سو كول كجماكر اليةاة  ل   ٌف جـ (لما( لمتككود ك(ما( زائدة 
 .(ُ(ك( ف( مخععض مف الذوومض

، كهك جعؿ (ما( في هذه (ّ(كت عل الط رم (ِ(كالكجل ما ذهب  لول العٌراّ
ا وات مكصكلض عائدة عم   جياس الياس ، كالمعي  في ا وض ايكل : (( ٌف 

الذوف ةصصيا عموؾ وا مةمد ةصصاـ في هذه السكرة لوكفوٌياـ كؿ هؤجّ 
ًموعه لكدىٍويىا  ف كيؿا لكمكا جى ر ؾ  عمالاـ(( ككذلؾ تككف (ما( في ةكلل تعال : (كىاًع
اًفظه( كتككف (ما(  مىٍواىا ةى ( كةكلل تعال  : (ً ف كيؿح يىٍعسو لكمكا عى كفى ري ميٍةإى

ف كيؿح ذىًلؾى لىمكا مىتىاعي مكصكلض عائدة عم  زخارؼ الديوا في  ةكلل تعال : (كىاًع
ف كٌؿ ذلؾ لمذم هك متاع الةواة الديوا وىاًة الدحٍيوىا( ك التودور: كاع  .(ْ(اٍلةى

كصمض (ما( جممض في ا وض ايكل  ، كالظاهر  ٌياا معرد في ا وات 
ر ، كج وجوز اليةاة  ف تككف صمض اجسـ المكصكؿ معردنا ذا كردت  (ٓ(اييخى كاع

ؿ عم   ٌيل خ ر لم تدا مةذكؼ : يةك  كمتي ما طولبه ،  ا  يكل معردنا مرفكعن
ذا كردت معردنا تا عنا جعمكا (ما( زائدة  ك  كالتودور:  كمت الذم هك طوب، كاع

                                                 

،  َٓ/ُ، كالموتإب ِْٗ، َُٔ/ِ، كمجاز الور ف َُٗ/ّ، ُّٗ/ِ( الكتاب  ُ(
عرا ل ّّٔ/ِ عراب ،  ُُّ/ٓ،  ِٖٔ/ْ،  ِٖ-ُٖ/ّ، كمعايي الور ف كاع كاع

، ككتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد ص  ُُٔ-ُُْ/ُالور ف لميٌةاس 
عراب ذّذوف  ّٖٔ، ِٕٖ،  ُُٗ، كالةجض ج ف خالكوض ص َّْ -ّٗٗ ، كاع

، كسر ِٓٓ/ِ، ِّٖ/ُ، كالمةتسب ّٖٗ-ّٖٖ، كال غدادوات ص ِْسكرة ص 
 - ّٕٓ/ُكالك ؼ عف كجكه الوراّات لمكي الووسي  ّٕٕ/ُصياعض ا عراب 

، كالك اؼ ِّٖ/ِ، ُْٓ، ّٕٔ -ّْٕ/ُ، كم كؿ  عراب الور ف ّٖٓ
ِ/ِّْ  ،ْ/ُْ ،ّْٕ. 

 .ِٓٓ - ِْٓ/ّ، ّٕٕ،  ِٗ -ِٖ/ِ( معايي الور ف  ِ(
 .ْٖٗ/ُٓ( جامع ال واف  ّ(
 .ّْٓ/ِ، كال واف في غروب  عراب الور ف  ِٓٓ/ِ( المةتسب  ْ(
 .ِّٖ - ُّٖ(  سرار العر وض ص  ٓ(
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جعمكها يكرة  ميزلض ( يّ( كتككف صمتاا المعرد صعض لاا  ، يةك :  كمت ما 
، كالكجل اف تككف (ما( يكرة  ٌج  ٌياا لوست (ُ(طٌو ا ، كالتودور  كمت  وئا طٌو ا

يكرة مكصكفض ؛  ذ  ٌياا كصمتاا كاجسـ الكاةد ؛ لذا ج وصٌ   ف تكصؼ 
 صمتاا ، كمف اليةاة مف صٌرح  ميع ذلؾ ، كيعود هيا ما ةمياه في م ةث 
اليكرة المكصكفض  الجممض مف  ٌف (ما( ج وصٌ   ف تككف  ميزلض ( يّ( ، 

ة ( يّ( تدؿ عم  ا ةاد كا فراد، كيكرة (ما( تدؿ عم  الجموع ذلؾ  ٌف يكر 
كالعمكـ ، كةد اكتس ت هذه الدجلض لككياا كصمض لكصؼ ما هك  يّ م اـ 
عاـ  صمتاا ، كلكجكب ةذؼ هذا المكصكؼ ، يا ت (ما( ميا ل ك خذت 
ةكمل كمعياه الداٌؿ عم  العمكـ ، كتكإو  ذلؾ  ٌيل  ذا ةوؿ : مررتي  خور 

، اةتمؿ هذا المذاؿ معي  ا فراد كالعمكـ ،  ٌج  ٌيل  استعماؿ (ما(  ميؾ
كةكليا : مررتي  ما خور ميؾ ، وتعٌوف المراد الذايي ، كلوس المراد  العمكـ هيا 

ٌيما المعي :  ٌف الذوف   ف وككف التودور: مررتي  كؿ رجؿ هك خور ميؾ  كاع
اـ مف دكف ذلؾ ، مررتي  اـ جموعاـ خور ميؾ كلوس ذمض رجؿ كاةد مي

ككذلؾ  ذا ةوؿ :  كمتي ما طٌو ا ،  ك  كمتي ما طٌوبه ، فموس المعي   كمتي كٌؿ 
 يّ طوب ، فاذا العمـك متعٌذر ةصكلل ،  ؿ المعي   ٌف اي واّ التي 

  كمتاا هي جموعاا مف الطو ات ، كلوس ذمض  يّ مياا غور طٌوب.
 ٌف هذا المكصكؼ  فمكصكؼ (ما( ج  ٌد مف تودوره في كؿ مكإع ذلؾ

ّن : اةر  ما ويععؾ ، ج وككف  هك الموصكد كلوس (ما( كصمتاا فةوف يوكؿ مذ
المامكر  وراّتل هك (ما ويععؾ(  ؿ المكصكؼ  جممض (ويععؾ( التي كايت 
(ما( كصمض لكصعل  اذه الجممض ، كتتإ  هذه الةوووض  ما است اد  ل اليةاة 

، فإٌف (ما( هيا تيعدح عيدهـ مكصكلض  مف كّـ العرب ، كوكلاـ : دٍع ما زوده 
 ميزلض (الذم( ، كتيعرب مععكجن  ل في مةؿ يصب ك(زود( خ ر لم تد  

                                                 

 .ُٖ( ايزهوض ص  ُ(
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مةذكؼ ، كالجممض صمض المكصكؿ ج مةٌؿ لاا مف ا عراب ، كالتودور: دع 
كهذا ا عراب وكهـ  ٌف (ما( عائدة عم  زود ، فتككف عائدة  (ُ(الذم هك زود

ا  ٌف الذم ةيصد  ف ودعل  عم  معرد عاةؿ ، كما ت دك في المذاؿ ، كوكهـ  وإن
المخاطىب هك(زود( ، كلوس ايمر كذلؾ ؛ يٌيل لك كاف هذا هك المعي  المراد 
لووؿ : دٍع زودنا ، لكٌيل عيد استعماؿ (ما(   عديا (زود( مف معي  المععكلوض ، 

راد كجعمياه صعض لمكصكؼ مةذكؼ ، كهذا المكصكؼ هك المععكؿ  ل كالم
تةذور المخاطب مف مصاة تل ، فإٌف (ما(  في هذا المذاؿ ما  رود  ف تعكد 
عم  زود  عويل ك خصل ،  ؿ  رود مياا  ف تعكد عم   جياس الياس الذوف 
هـ عم   اكمض زود  صعاتل ك خّةل ،  م لوس الموصكد صمض (ما(  ؿ 

ستعممت (ما( المكصكؼ  اذه الصمض ، كافك المعي  : دع المت  اوف  زود ، كا
 ج (مف( يٌيل  رود معي  الجيس.

كمف  جؿ اف يزود في تكإو  هذه المسالض يهموتاا يوكؿ:  ٌيل  ذا ةميا 
: ج تصاةب امر  الووس ، جعميا (امر  الووس( مععكجن  ل كوككف هذا  ّن مذ
المذؿ غور معوكؿ ؛ يٌيل مف غور المعوكؿ  ف ييا  المخاطىب عف مصاة ض 

مئات السيوف ، لكف هذا المذؿ وص   ذا ةسيا عم  ال اهد رجؿ مات ة ؿ 
الكارد في كّـ العرب كاستعمميا (ما( كةميا : ج تصاةب ما امرؤ الووس ؛ 
يٌيل  استعماؿ هذه ايداة لـ يجعؿ (امرؤ الووس( مععكجن  ل  ؿ جعمياه صعض 

هـ الذوف لممععكؿ  ل الذم تودوره : الياس الذوف وعو كف في الكةت الةالي ، ك 
 ةذريا المخاطىب مف مصاة تاـ.

ف استعماؿ (ما( ج وككف المعي : ج تصاةب امر  الووس، ال اعر 
الجاهمي الذم عاش كمات ة ؿ ا سّـ ،  ؿ المعي : ج تصاةب  جياس 

 الرجاؿ الذوف هـ ا ف مذؿ امرئ الووس في إّلل كمجكيل.
                                                 

، كالعكائد العج وض إمف ُُِ، كاجستغياّ في  ةكاـ اجستذياّ صِٖٔ/ِ( الكتاب ُ(
 .ٕٕٓكتاب يصكص مةووض ص



479 

 

فك كىذً  مىطىاّ لىوىٍ ًغي ككذلؾ كاف المراد مف ةكلل تعال : (كىاًع ٍف اٍلخي ورنا مل
( ]الصؼ:  ـٍ ةىًموؿه مكا هي اًت كى اًلةى ًمميكا الصك مى   ىٍعضو ً ٌج الكًذوفى  مىييكا كىعى ـٍ عى اي  ىٍعإي

ِْ.] 
ك جاز  (ُ(كتيعدح (ما( في هذه ا وض زائدة عيد جماكر اليةاة كالمعسروف

كج  (ِ(وؿ ما تجدٌياـالعٌراّ مع هذا الكجل اف تككف مصدروض ،  تودور: كةم
وخع   عد هذا المذهب ، ك جاز الط رم كجاا ذالذنا ، هك  ف تككف مكصكلض 
 ميزلض (الذم( كذكر  ٌيل ركم عف ا ف ع اس رإي ا عيل،  ٌيل جعؿ ا وض 

 .(ّ( معي : كةموؿ الذوف هـ كذلؾ
كالوكؿ  زوادة (ما( في هذه ا وض اةتإ   ف وككف المكصكؼ  الوٌمض هك 

مور (هـ( العائد عم  الذوف  ميكا كعممكا الصالةات ؛ يٌياا تككف الإ
 تودور: كةموؿ هـ ، ك(هـ( م تد  ك(ةموؿ( خ ره ،  ؿ هذا هك المعي  الذم 

 .(ْ(وجمع عمول اليةاة كالمعسركف ةت  عيد جعؿ (ما( مكصكلض
عم  ةوف  ٌف هذا الإمور  رود ميل  استعماؿ (ما(  ف وككف صعض 

، كهذا المكصكؼ هك المكصكؼ  الوٌمض ، كةد ت ٌوف مف لمكصكؼ مةذكؼ 
ال اهدوف السا ووف ،  ٌف العرب  جازكا  استعماؿ (ما( الكصؼ  الإمور 
كالعمـ ، ف استعماؿ هذه ايداة ج تككف ا وض  المعي  الذم ذكرتل كتب 
ا عراب كالمعايي كالتعسور، فاي لوست  معي  : ةٌؿ الذوف  ميكا كعممكا 

                                                 

عرا ل ُ(  .ِّٕ/ْ( معايي الور ف كاع
 .ََْ/ِ( معايي الور ف لمعٌراّ ِ(
 .َْٕ/ٖ، كمجمع ال واف ُْٓ/ِّ( جامع ال واف ّ(
يكت المعايي كا عراب  كالك ؼ عف ٖٖ-ٕٖ/ْ، كالك اؼ ُْٓ/ِّ( جامع ال واف ْ(

كالجامع يةكاـ الور ف  ُٕٗ/ِٔ، كمعاتو  الغوب ُِِ/ٕ. كزاد المسور ْٖٓ/ِ
. ك يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ (تعسور ال وإاكم( ّٗ/ْكمدارؾ التيزوؿ  ُٕٗ/ُٓ
 .َُٔص
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،  ؿ هي  معي  : ةؿ المتصعكف كالموتدكف  اـ ،  م : ةٌؿ الصالةات
  مذالاـ.

كلـ وظار هيا عدـ صةض المعي  الذم اةتإاه الوكؿ  الزوادة ، لككف 
صمض (ما( كردت إمورنا ، عائدا عم  جماعض الغائ وف ، فصٌ  كصؼ معياه 
 الوٌمض ،  ٌج  ٌيل كما جاز الكصؼ  اذا الإمور ، جاز الكصؼ  الإمور 

ّن في الكّـ ؛ كةموؿ ما ا لعائد عم  المعرد الغائب  ك المخاطىب، ك ف وواؿ مذ
ذا ةميا :  هك ، كةموؿ ما زود ، لمف يرود مدةل، كمعياه : كةموؿ  مذالل ، كاع
ككذور ما  يتى ، ككذور ما عمرك ، فود  رديا ذٌمل ، كمعياه : ككذور  مذالؾ ، 

ؿ  الزوادة ؛ يٌيل ومتيع المعي  ككذور  مذالل ، فعيدئذ وظار عدـ صةض الوك 
الذم ووتإول ،  ذ ج وص  كصؼ الذات المعردة  اٌياا ةموؿ  ك كذور،  ؿ هك 

 كصؼ المكصكفوف  اا ، كهـ الياس.
فالوكؿ  زوادة (ما( وميع الوواس عمواا ، كالوكؿ  اٌياا كصمض لكصؼ 

وواس مكصكؼ مةذكؼ داٌؿ عم  العمكـ ، كما هي الةوووض، وعت   اب هذا ال
فتةوا  ذلؾ هذه ا وض  استعماؿ يظائرها في الكّـ ، كهك  سمكب جموؿ في 

  ي اّ المدح  ك الذـ.
( فإٌيل ج  ـٍ ككذلؾ ايمر في ةكلل تعال : (فىً مىا رىٍةمىضو ملفى الٌمًل ًليتى لىاي
وصٌ   ف تككف (ما( زائدة ؛ يٌيل ما ةصد  ف وككف المعي :  ٌف رسكؿ ا ، 

عمول كسمـ ، جف لوكمل  الرةمض المذككرة في يٌص ا وض  ؿ  ما هك صم  ا 
مكصكؼ  اا ، كهذا المكصكؼ داٌؿ عم  معي  العمـك ، كالمراد  ل  عمالل 
ك خّةل كسورتل ، ف استعماؿ هذه ايداة تةووت دجلتاف هما : عمكـ معي  

جفى لوكمل  الرةمض ، كالممارسض العمموض لمعياها، فاك صم  ا عمول كسمـ ،
  اذه الرةمض  دجلتواا هاتوف.

ف اذا المعي  ج تككف (ما( زائدة  تودور: ف رةمض مف ا ليت لاـ ، كج 
يكرة مكصكفض  ميزلض ( يّ(  تودور: ف  يّ رةمض مف ا ليت لاـ ،  ؿ هي 



481 

 

 دجلض مكصكفاا يكرة عامض  تودور: ف كؿ  يّ وصٌ   ف وكصؼ  اٌيل رةمض 
 ليت لاـ.
 رود  استعماؿ (ما( استغراؽ  يكاع الرةمض كمعايواا ، لتككف ا وض  فود

 معي :  ٌيل صم  ا عمول كسمـ جف لوكمل  رةمض عظومض كاسعض مارس 
 سمككا كسورة  كٌؿ يكع مف  يكاعاا ككؿ معي  مف معايواا.

كةريت (رةمض(  الرفع كهي ةراّة  اذة عم  جعؿ (ما(  ميزلض (الذم( 
 ا لم تد  مةذكؼ،  تودور: ف ما هك رةمض مف ا ليت لاـ.ك (رةمض( خ رن 

كمعي  (ما( في الوراّتوف كاةد، كالجر  كذر مّّمض مف ةوث المغض ؛ 
يٌف الصعض تت ع المكصكؼ في ا عراب ، ك كذر مّّمض مف ةوث المراد ؛ 
جف ال اّ  فادت معي  الس  وض ، كهك  ٌف رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ ما 

ٌيما كاف ذلؾ  عمكـ الرةمض المميكةض لل مف ا س ةايل ج فى لوكمل  ذاتل ، كاع
، فرفع (رةمض( وومؿ مف ةكة هذا المعي  ، كالجر وزودها تككودنا ، كجعؿ 

 (رةمض( يكرة وزود مف  عماـ معي  (ما( كهك الموصكد في ا وض.
ا يىٍوًإًاـ ملوذىاةىايـٍ لىعيكاهي  ( فود  رود  عماـ هذا ككذلؾ ةكلل تعال : (فىً مى ـٍ

 اليوض كلوس  فراده.
كةد ت وف في العصؿ ايكؿ  ٌف العائد عم  (ما( المكصكلض لـ ورد جمعنا 
 ٌج في مكإعوف ، كج وككف ذلؾ  ٌج لكجل  ّغي، ككذلؾ الةاؿ في (ما( 
هيا المعردة الصمض ، فإٌياا تعٌ ر عف معي  الجمع كالعمـك  صمض تككف  صوغض 

 ٌج  ٌياا ةد كردت في مكإع كاةد  صوغض الجمع ، كهك ةكلل تعال : ا فراد، 
ـٍ  يٍغًرةيكا(]يكح:  ًطوئىاًتًا [ كاستعماؿ صوغض الجمع في هذه ا وض كاف ِٓ(ًممكا خى

لتاكود  ٌياـ  يغرةكا لكذرة خطاواهـ، كهذا ما وتياسب كالعواب الذم ةٌؿ  اـ ، 
ا  المواه ، فالعواب كاف عاًما كهك الطكفاف الذم غط  ايرض جموعاا فغمره

ّن ، كلـ ترد صمض (ما(  صوغض الجمع في ةكلل تعال : (فىً مىا رىٍةمىضو ملفى  ك ام
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ف تيكعت ، هي  الٌمًل( يٌيل  رود مف  فرادها  ٌف الرةمض التي اتصؼ  اا ، كاع
 في ايصؿ رةمض كاةدة وةكماا كوةركاا ةمب كاةد.

ي عٌدها اليةاة كالمعسركف زائدة  ٌيما ت وف في هذا العصؿ  ٌف (ما( الت
هي في الةوووض  داة استعممت لمكصؼ،  ٌج  ٌف كتب اليةك التعموموض الودومض 
كالةدوذض لـ تعامؿ (ما( ةت  التي سموت مكصكلض عم   ٌياا كصمض لمكصؼ 
 الجممض  ؿ عاممتاا عم   ٌياا اسـ ج وختمؼ عف ايسماّ ايخرل ، فعي 

:  عج  ّن يي ما صيعتىل ، تعرب (ما( عيد اليةاة فاعّن ، ك (صيعتل( ةكليا مذ
صمض ج مةؿ لاا مف ا عراب، كهذا ا عراب ج وظار  فك في هذه الجممض 
صعض كمكصكفنا ، كالةٌؽ  ٌف العاعؿ لوس (ما(  ؿ المكصكؼ المةذكؼ ، ك ٌف 
(صيعتل( لوست جممض ج مةٌؿ لاا مف ا عراب  ؿ هي الصعض لاذا 

، ك (ما( لوست  ٌج مجرد  داة استعممت  لمر ط  وياما ،  م :  ذا المكصكؼ 
كايت (الذم( المكصكلض استعممت كصمض لكصؼ المعرفض  الجممض ، كما 
صرح  ذلؾ اليةاة ، فإفك (ما( المكصكلض استعممت كصمض لكصؼ ما هك 
م اـ عاـ  الجممض ،  ؿ ةد ت وف  فك هذا الغرض في (ما( عاـا و مؿ الكصؼ 

الجممض ك المعرد كو مؿ معايواا المختمعض ما عدا التعج وض كاليافوض ،  ؿ  
ّن ةت   ٌياا استعممت لمكصؼ  المعرد الجامد  كجدت هذا الغرض فواا  صو

 كالكصؼ  المصدر كالإمور كالعمـ.
 حث القاتمة كنتائج الب

 يختـ هذا ال ةث  ذكر ما تكصميا  لول مف يتائج ، يجمماا فوما واتي:
ت وف  ٌف معي  (ما( المكصكلض هك  كذر معايي (ما( استعماجن -ُ

ككركدنا في الوراف الكروـ ، كمعي  (ما( الزائدة   دهٌا   كاجن ، لذلؾ تموز 
ر.  العصّف المذاف تإميا هذوف المعيووف  طكلاما  الوواس  ل  العصكؿ اييخى

دهـ  ف وككف ت وف  ٌف اليةاة لٌما جعمكا (ما( مكصكلض معرفض لـز عي-ِ
مكصكفاا معرفض ، فجعمكا يةك:  عج يي ما صيعتل ،  تودور:  عج يي 
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ال يّ الذم صيعتل، فتككف (ما( عيدئذ كصمض لكصؼ المعارؼ  الجمؿ، 
كهذا خّؼ ما صٌرةكا  ل  اف هذا الغرض هك ما اختصت  ل (الذم( 

 كفركعاا مف دكف (ما(.
(مف( مختصض  العاةؿ  ج وصٌ  اف تككف (ما(  ميزلض (مىف( ؛ يفٌ -ّ

ك (ما( غور مختصض  جيس معوف ، كج وصٌ   ف تككف  ميزلض ( يّ( يٌياا 
تدٌؿ عم  الجموع كج تدٌؿ عم  ا فراد ، كج وصٌ   ف تككف  ميزلض (الذم( 
العادوض  ك الجيسوض  ؛ يٌياا ج تدٌؿ عم  فرد  عويل كج عم  جيس  عويل ، 

ٌج في مكإع كاةد ، هك المكإع الذم كما صٌ   ف تككف معرفض عاٌمض  
سموت فول (كافض( كصٌ  ذلؾ ؛ يٌياا  معي  الصمض ، فاي داٌلض عم  صمتاا 
كصمتاا داٌلض عمواا ، فكايت ك اف الخ ر الذم هك يعس الم تد  في المعي  
ف ةيدلرت  معظ المعٌرؼ  ػ(اؿ( الجيسوض ،  ٌج  ٌياا ج  كهذه المعرفض العامض ، كاع

ا معٌوينا فتككف دالض عم  ا فراد ،  ؿ تعيي ايجياس جموعاا مما تعيي جيسن 
جعماا معادلض لمعي  اليكرة العاٌمض ، فاي في معايواا جموعاا اسـ م اـ في 

 غاوض ا  ااـ كما ةالكا،  ؿ لـ  جد في المغض  داة  عـٌ مف معياها.
 ت مؿ (الذم( الجيسوض  فراد الجيس في ايعـ ايغمب  ٌما (ما(-ْ

فت مؿ  فراد الجيس عم  كجل اجستوصاّ ، كهذا المعي    م، مف ايكؿ ك دٌؿ 
عم  ةدرة ا عم  ا ةاطض  خمول ؛ لذلؾ كردت ا وات المع رة عف هذا 

 المعي   استعماؿ (ما( ج  استعماؿ (الذم(.
ر ، ك كذر المعايي -ٓ وكذر اةتماؿ (ما( المكصكلض لمعايي (ما( اييخى

عي  المصدروض ، كوترج  معي  المكصكلوض مف السواؽ كوتةدد التي تةتمماا م
  عكد الإمور عمواا.

تستعمؿ (ما( لغور العاةؿ ، كج تستعمؿ يعواف العاةموف -ٔ
ك  خاصاـ ،  ؿ لممعايي العائدة عمواـ مما وعامؿ معاممض غور العاةؿ 

 كمعي  الجيس  ك ال يّ.
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مكصكلض يعساا ، ج فرؽ (ما( التي سيملوت يكرة مكصكفض هي (ما( ال-ٕ
  وياما في المعي  ،  ذ كمتاهما يكرة عاٌمض.

كرد ةذؼ (ما( اليكرة في الور ف الكروـ في ةالتوف:  ةداهما: ةالض -ٖ
ككف صمتاا ظرفنا كالذايوض ةالض عطعاا عم  (ما( يكرة ة ماا   رط  ف تككف 

 ٌج مع  صمتاما   ل جممض (جاًرا كمجركرنا( كلـ ترد صمض (ما( المعطكفض
لعظوف ، هما : (ايرض( في عدة مكاإع ، ك(ال ةر( في مكإع كاةد ، 
ذا ذيكرٍت ج وصٌ   ف وعد ذكرها تكرارنا ؛ يياا غور (ما( المعطكفض عمواا ؛  كاع

 لذلؾ وجب عيد ةذفاا  إمارها كتودورها
ا لمتع ور عف المعايي العاٌمض  ٌج -ٗ (ما( اسـ م اـ عاـ تستعمؿ دائمن
 ف وككف الإمور في صمتاا العائد عمواا معردنا ، كلـ ورد في المغض   ٌيل ومـز

مذي   ٌج  ذكذنا كفي  اهد كاةد ، كلـ ورد جمعنا في الور ف الكروـ  ٌج في 
 مكإع كاةد لس ب اةتإاه المواـ.

ذهب اليةاة  ل   ٌف (ما( التعج وض في صوغض (ما  فعمل( اسـ ؛ -َُ
وعكد عم  (ما( ،  ٌج  ٌيل ت ٌوف  ٌف ميصكب هذه  يٌف في ( فعؿ( فاعّن مستترنا

الصوغض الظاهر هك العاعؿ ، كلوس ذمض فاعؿ مستتر، فّ تككف (ما( 
ا لعدـ ما ودٌؿ عم  اسموتاا ،  ؿ هي ةرؼ  ك  داة  التعج وض هذه عيدئذ اسمن

 استعممت لمعي  التعجب.
ًّ مف (ما( اجستعااموض كال رطوض يكرة مت-ُُ إميض جعؿ اليةاة ك

معي  الةرؼ، فايكل  متإميض معي  همزة اجستعااـ ، كالذايوض متإميض 
ّن في (ما(  ًّ مف هذوف المعيووف لوس  صو معي  ( ف( ال رطوض ،  م:  ٌف كي
ًّ مياما هي   ؿ هك ةادث  اجستعماؿ عف طروؽ التإموف ، كالظاهر  ٌف كي

غرض استعمالاا  في ايصؿ (ما( التي سموت مكصكلض التي ةٌدد اليةاة
 اٌياا كصمض لكصؼ ما هك م اـ عاـ  صمتاا ؛ كلاذا ذكركا  ٌف (ما( صمةت 
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لمعي  اجستعااـ كال رط   ااماا. كتيعرىب كؿا مف اجستعااموض كال رطوض 
 ةسب ما  عدها ، كتيعرب المكصكلض ةسب ما ة ماا.

وكذر اةتماؿ (ما( ال رطوض لمعي  المكصكلوض ، كوتعوف الكجل -ُِ
ف  ووت  ايكؿ  جـز الععؿ ،  ك  ر ط الجكاب  العاّ ، ك(ما( ال رطوض ، كاع
عم   صؿ لعظاا  ٌج  ٌيل ةكم معياها  ال رط فكاف الجـز لوكة المعي  ،  اياا 
في ذلؾ  اف (ج( اليافوض فإٌياا ج تجـز الععؿ المإارع  عدها  ٌج  ذا ةكل 

 معياها  الياي جزمت.
تمماا (ما( اجستعااموض المعردة معي  اليعي  كذر المعايي التي تة-ُّ

كمرٌده في ايغمب خركجاا  لول مجازنا ، كايصؿ كايكذر في  لعاا  ف تةذؼ 
عيد جرها  ةرؼ الجر  ك  ا إافض ،  ٌما (ماذا( اجستعااموض المرك ض ، فود 

 ت وف  ٌياا لـ تستعمؿ  ٌج لمعي  اجستعااـ الةوووي  ك المجازم.
( اليافوض عم  الجممض اجسموض ، كتككف ماممض  مغض  يي تدخؿ (ما-ُْ

تموـ، كعاممض  مغض  هؿ الةجاز ، كهي المغض التي يزؿ  اا الور ف الكروـ ،  ٌج 
 ٌف خ رها كرد مجركرنا في ايعـ ايغمب ، كلـ ورد ميصك نا  ٌج في ذّذض 

 مكاإع 
مصدروض  اٌف ت ٌوف  ٌف اليةاة فرةكا  وف (ما( المكصكلض ك(ما( ال-ُٓ

ايكل  ما عاد عمواا الإمور ظاهرنا  ك موٌدرنا، كالذايوض ما لـ وعد عمواا 
إمور ج ظاهر كج مٌودر، كمعي  (ما( المكصكلض هك  كذر معايي (ما( 
كركدنا في الوراف الكروـ، ك اع ةذؼ الإمور العائد عمواا ، ةت   ٌف ذكره 

مكاإع تودور هذا الإمور كاف في مكاإع معدكدة ، كجاز في  كذر هذه ال
كجاز عدـ تودوره ؛ لذلؾ كذر اةتماؿ (ما( لاذوف الكجاوف ، كوترٌج   ةدهما 
 المعي  المعاـك مف السواؽ،  ك ةد ومـز الوكؿ  ل عيد امتياع الكجل ا خر 

 لعدـ صةض معياه.
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في جممض الصمض عياصر ظاهرة ، هي : العاعؿ كالمععكؿ  ل -ُٔ
ةرؼ الجر، كعياصر غور ظاهرة ، كهي: مصدر كالمجركر  ا إافض  ك  

الجممض كزماف ةدكذاا كمكايل ، كلككف (ما( المكصكلض تمذؿ عيصرنا ظاهرنا 
مف عياصر صمتاا كجب  ف وعكد عمواا إمور هذا العيصر ظاهرنا  ك 
مستترنا  ك موٌدرنا مةذكفنا ، كهذا هك السر في تجٌرد (ما( المصدروض الظرفوض 

لإمور العائد عمواا ، ككياا تمذؿ عيصرنا غور ظاهر، كغور الظرفوض مف ا
 ٌما (ما( التي سموت كافض فود تجٌردت مف الإمور العائد ؛ يٌياا  معي  
صمتاا  عياصرها كاٌفض ف اياا  اف الم تد  الذم ج وةتاج  ل  را ط  ذا كاف 

 خ ره  معياه.
استعممت في ذكر اليةاة  ٌف (ما( المصدروض مذؿ ( ف( المصدروض -ُٕ

الكّـ لتس ؾ  ما  عدها  مصدر ، كالظاهر  ٌف العرب لـ وستعممكا هاتوف 
ايداتوف لاذا الغرض ، فاـ لـ تكف لاـ ةاجض في  داة لمتع ور عف هذا 
المعي  ؛ يٌياـ  ذا  رادكه استعممكا المصدر الصرو  ، فاٌما (ما( التي سموت 

  معي  المصدر  صمتاا مصدروض فود  رود  استعمالاا كصؼ ما دٌؿ عم
كلكجكب ةذفل يا ت (ما( ميا ل فاكتس ت دجلتل ، ك ٌما ( ف( التي سموت 
مصدروض ، فالغرض ايساسي مف استعمالاا  ف تككف ماوئض لتسموط المعي  
عم  الجممض الععموض الذم ج ومكف تسموطل عمواا مف دكياا ،  فةواا  ف 

 تسم  ماولئض ج  ف تسم  مصدروض.
اليةاة (ما( زائدة ؛ يٌيل ج وتغور  ذكرها  ك ةذفاا  صؿ  سم -ُٖ

المعي  ، كةصدكا  مصطم  الزوادة  ويما استعممكه الزوادة المعيكوض كالمرادفض 
لمعي  التككود ، كجعمكا (ما( الزائدة  صعض عامض ةسموف : كاٌفض كغور كاٌفض ، 

ي  ج مف ةوث فالكاٌفض ما  ٌذرت في عمؿ غورها ، فاي زائدة مف ةوث المع
ا عراب ،  ٌما التي لـ تميع  وصاؿ عمؿ ما ة ماا  ما  عدها فود سمكها غور 

 كافض فتككف زائدة مف ةوث ا عراب كالمعي .
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ٌيما هي -ُٗ ت ٌوف  ٌف (ما( التي سيملوت عيد اليةاة زائدة لوست زائدة ، كاع
كصمض في ايصؿ (ما( التي ةدد اليةاة غرإاا  اٌياا تستعمؿ في الكّـ 

لكصؼ مكصكؼ م اـ عاـ  صمتاا ، فاي  ذف ج تعترؽ في ايساس عف 
ٌيما تعترؽ عف  (ما( التي سموت مكصكلض  ك يكرة مكصكفض  ك مصدروض كاع
معايي (ما( هذه في يكع صمتاا في ةالتوف: في ةذفاا كفي كركدها معردة ج 
ا  دجلض مكصكفاا ، فود ورد  معي  الصمض  جممض ، كتعترؽ عياا  وإن

  عياصرها جموعاا ج  معي  عيصر مف عياصرها.
ت ٌوف مف كّـ اليةاة  ٌف (الذم(  داة اختصت  تعروؼ الجممض ، -َِ

كلاذا لـز  ف تككف صمتاا جممض كامتيع  ف تككف معردنا ، كمف المعركؼ  ٌف 
(اؿ(  داة اختصت  تعروؼ المعرد ؛ كلاذا لـز  ف تككف صمتاا معردنا كامتيع 

،  ٌما (ما( فود ت ٌوف مف كّماـ  ٌياا لـ تستعمؿ لمتعروؼ ، ج   ف تككف جممض
لتعروؼ الجممض كج لتعروؼ المعرد ، فاي لـ تختص  اةدهما ؛ لذلؾ جاز  ف 

 تككف صمتاا جممض  ك معردنا كجاز في مكاإع ةذفاا.
تيكب (ما( في ا عراب مياب مكصكفاا فتاخذ ةكمل ، كهذا -ُِ

السواؽ كالمعي  المراد فمتعدد دجلض مكصكفاا  المكصكؼ تختمؼ دجلتل ةسب
كتيكع صمتاا تعددت كاختمعت معايواا ، في ا مف ذلؾ  غمب اةساـ (ما( 
اجسموض كالةرفوض التي ذكرت في كتب اليةك ، كهي : المكصكلض كاليكرة 
المكصكفض كالمصدروض كالظرفوض كال رطوض كاجستعااموض كالزائدة ، فمعايي (ما( 

ًّ مياا كصمض لمكصؼ. هذه ت ترؾ  جموعاا  معي  المكصكلوض ،  م :  ٌف كي
ًّ مف  كخرجت مف هذا الغرض العاـ : اليافوض كالتعج وض ، كةد جعؿ اليةاة كي
(ما( المكصكلض ك(ما( المصدروض  ميزلض المعرد ؛ لككف ايكل  تؤكؿ مع 

م ت وف  ٌف صمتاا  اسـ العاعؿ  ك المععكؿ ، كالذايوض  المصدر الصرو  ، كالذ
كمتواما صٌ  جعماا  اذه الميزلض لككياا يا ت مياب مكصكفاا الذم ج وككف 

  ٌج معردنا.
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ت وف مف ال ةث  ٌف (ما( ج تصٌ   ف تككف  ميزلض (مىف( يٌف -ِِ
(مىف( مختصض  العاةؿ ك(ما( غور مختصض  جيس معوكف ، كج تصٌ   ف تككف 

يّ تدٌؿ عم  ا فراد كيكرة (ما( تدؿ يكرة مكصكفض  ميزلض ( يّ( يٌف يكرة  
عم  الجموع كالعمكـ ،  كج تصٌ  اف تككف  ميزلض الذم العادوض  ك الجيسوض ؛ 
يٌياا ج تدٌؿ عم  فرد  عويل كج عم  جيس  عويل ،  ؿ لـ  جد في المغض  داة 
ذا  دت (ما( في  وات مف الور ف الكروـ عائدة عم    عـٌ مف معياها ، كاع

يّ ودؿ عم  ا فراد فإٌيا لـ يةٌؿ هذا ا  كاؿ  جعماا كذلؾ كما معرفض  ك  
ت دك فت ذ (ما( عف ةوووتاا كدجلتاا ايصموض ،  ؿ عالجيا هذه المسالض 
 جعؿ هذوف المعيووف ةد ةيصد  ف ويع كر عياما  دجلض ا  ااـ كالعمـك لكجل 

 مف الكجكه ال ّغوض كلغض الور ف يةك ك ّغض.
المكصكلض كاليكرة المكصكفض كمتواما  معي  كاةد ج  ةد ت وف  فٌ -ِّ

فرؽ  وياما، ك ٌف التي سموت زائدة هي في ايصؿ المكصكلض ًمٌما وستكجب 
دمج هذه ايةساـ الذّذض  تسموض ايخورة فتجعؿ ةسمنا كاةدنا، يكرة عاٌمض، 
 كومكف تكةودها  اسـ (ما( المكصكلض ، كو دك  ٌف هذه التسموض متاتلوض مف
غرإاا العاـ الذم  ٌوياه ، كهك كصؿ المكصكؼ  صمتل ، كةد عيرلؼ اجسـ 
المكصكؿ  اٌيل  سـ مععكؿ مف كصؿ ال يّ  غوره ،   ٌما (ما( في  ةساماا 
ر  استذياّ اليافوض كالتعج وض ةعد استعممت لاذا الغرض العاـ يعسل ،  م:  اييخى

ا ،  ٌج  ٌياا سموت  دجلض المكص كؼ  صمتاا ، لككيل ودٌؿ هي مكصكلض  وإن
ذا  عم  معي  خاص ، فإذا دٌؿ عم  معي  المصدروض سموت مصدروض ، كاع
دٌؿ عم  معي  الزماف سموت ظرفوض زمايوض ، كةد ت ٌوف  ٌف هياؾ الظرفوض 
ذا تإٌمف مكصكفاا معي  اجستعااـ ، سموت استعااموض  المكايوض كالةالوض ، كاع

ذا تإٌمف معي  ال رط سموت  رطوض ، فومكف  عد هذا كٌمل توسوـ معايي  ، كاع
(ما( عم  ةسموف: مكصكلوض كت مؿ: المكصكلض كالمصدروض كالظرفوض 
كاجستعااموض كال رطوض ، كغور مكصكلوض ، كت مؿ: اليافوض كالتعج وض، كفي 



489 

 

إّك هذه الدراسض اليةكوض  ك عم   ساساا درسيا (ما( كفٌسريا معايواا 
مما تودـ تعصومل تككف اليتوجض العامض التي المختمعض في الور ف الكروـ ، ك 

تكصميا  لواا هي:  ٌف (ما( استعممت في الور ف الكروـ لذّذض معاف رئوسض، 
 هي: الكصؼ، كاليعي، كالتعجب.

 المصادر كالمراجع
 :  الرسائؿ الجامعية )مير المنشكرة(

هػ( ِْٕ ك  ُٕٓركف الدوف ايستر اذم ككتا ل ال سوط في  رح الكافوض (ت-
تةووؽ ةاـز مرزة الةم ي  إ راؼ ايستاذ   راهوـ الكائمي  طركةض دكتكراه، كموض ا داب، 

 ـ.ُّٖٗ-هػَُْْجامعض  غداد 
هػ( تةووؽ عمي العإمي  إ راؼ ُٖٔةكاعد المطارةض ج ف  واز اليةكم (ت-

، جامعض الو اهرة، ايستاذ الدكتكر ع د الةمود السود طمب رسالض ماجستور، دار العمـك
 ـ.ُّٕٗ-ـُِٕٗهػ ُِّٗ

الك ؼ في يكت المعايي كا عراب كعمؿ الوراّات المركوض عف ايئمض الس عض، -
هػ( ّْٓي ي الةسف عمي  ف الةسوف ، الإرور الجامعي اليةكم ايص اايي (ت

تةووؽ ع د الوادر ع د الرةمف  سعد السعدم  إ راؼ ايستاذ الدكتكر عدياف مةمد 
 ـ.  ُٖٔٗهػ َُْٕكراه ، كٌموض ا داب، جامعض  غداد، سمماف  طركةض دكت

هػ(، تةووؽ ُٔٔالم اب في عمؿ ال ياّ ك ا عراب ي ي ال واّ العك رم (ت-
خموؿ ي ااف الةسكف  إ راؼ ايستاذ الدكتكر سود وعوكب  كر كايستاذ الدكتكر مةمكد 

 ـ.ُٕٔٗهػ ُّٔٗةجازم ،  طركةض دكتكراه ، كموض ا داب، جامعض الواهرة 
هػ( تةووؽ َْٓالمختصر في اليةك لمكهكب  ف  ةمد  ف مةمد الجكالووي (ت-

مةـر جم ي ،  إ راؼ الدكتكر  ةمد ياجي الووسي، رسالض ماجستور، كٌموض ا داب، 
 ـ.َُٕٗجامعض  غداد، 

معايي ايدكات كالةركؼ كا عراب الميسكب  ل  الةسف  ف الةسوف ال خارم -      
  في الورف الخامس لماجرة تةووؽ ع دا ع د الرةمف  سعد السعدم  إ راؼ المتكفك 

 ـ. ُٖٗٗهػ     َُُْالدكتكر طل مةسف رسالض ماجستور كموض ا داب، جامعض  غداد، 
هػ(، تةووؽ ع د الكروـ ّْٔالمعٌإؿ في  رح المعٌصؿ لعمـ الدوف السخاكم (ت-      

ع د العظوـ عمي ال ياكم  طركةض دكتكراه، كموض جكاد كاظـ  إ راؼ ايستاذ الدكتكر 
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 ـ.ُٕٗٗهػ ُّٗٗالمغض العر وض، جامعض ايزهر 
المك   في  رح الكافوض ل مس الدوف مةمد  ف   ي  كر مةمد الخ وصي -

هػ( تةووؽ مةمد  موف عكاد الك وسي، رسالض ماجستور  إ راؼ الدكتكر ع د ُّٕ(ت
 ـ.ُٖٗٗهػ َُُْ غداد الةسوف العتمي، كموض ا داب، جامعض 

 الكتب المطبكعة:
هػ( جّؿ الدوف، ع د الرةمف  ف ُُٗا تواف في عمـك الور ف: السوكطي (ت -

 .ُْٕٗ  ي  كر، تةووؽ   ي العإؿ   راهوـ، مصر، 
هػ(   ك  كر مةمد  ف ع د ا تةووؽ مةمد ّْٓ ةكاـ الور ف: ا ف العر ي ( -

 ـ.ُْٕٗعمي ال جاكم، مصر 
هػ(   ك مةمد ع د ا  ف مسمـ، تةووؽ مةمد ِٕٔالكاتب: ا ف ةتو ض (ت دب  -

 ـ.ُٖٓٗهػ  ُّٕٕمةوي الدوف ع د الةمود، الط عض الذالذض مط عض السعادة، الواهرة 
رىب مف لساف العرب:   ك ةواف اييدلسي (ت - هػ(  ذور الدوف ْٕٓارت اؼ الإك

اس، الط عض ايكل ، مط عض اليسر مةمد  ف وكسؼ، تةووؽ الدكتكر مصطع   ةمد اليمٌ 
 ـ.ُْٖٗهػ  َُْْالذه ي كمط عض المديي، الواهرة 

هػ( ُٓٗ ر اد العوؿ السموـ  ل  مزاوا الور ف الكروـ :   ك السعكد العمادم (ت -
 ت(. -مةمد  ف مةمد، دار  ةواّ التراث العر ي،  وركت، ل ياف (د

عمي  ف مةمد، تةووؽ ع د  هػ(،ُْٓاييزهوض في عمـ الةركؼ: الاركم (ت -
 ـ.ُُٕٗهػ  ُُّٗالمعوف الممكةي، مط عض الترةي، دم ؽ، 

 ـ.ُٖٗٗ سالوب اليعي في الوراف، لمدكتكر  ةمد ماهر ال ورم ا سكيدروض،  -
هػ(،  ااب الدوف، تةووؽ ِٖٔاجستغياّ في  ةكاـ اجستذياّ : (الورافي ت -

 ـ.ُِٖٗهػ َُِْالدكتكر طل مةسف، مط عض ا ر اد،  غداد، 
 سرار التكرار في الور ف : الكرمايي (تكفي في ايرج  في اليصؼ الذايي مف  -

الورف السادس لماجرة( مةمكد  ف ةمزة  ف يصر، تةووؽ الدكتكر ع د الوادر  ةمد 
 ت(. -عطا، الط عض ايكل ، دار  ك سّمض لمط اعض، تكيس (د

هػ( ع د الرةمف  ف مةمد ٕٕٓ(ت  سرار العر وض :   ك ال ركات  ف ايي ارم -
هػ  ُّٕٕ ف   ي سعود، تةووؽ مةمد  اجت ال وطار، مط عض الترةي، دم ؽ، 

 ـ.ُٕٓٗ
هػ(  مس الدوف  ةمد  ف سموماف، َْٗ سرار اليةك: ا ف كماؿ  ا ا (ت -
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 ت(.-تةووؽ الدكتكر  ةمد ةسف ةامد، دار العكر، عٌماف (د
ي، تةووؽ طل ع د الرؤكؼ سعود  ركض اي  اه كاليظائر في اليةك: لمسوكط -

 ـ.ُٕٓٗهػ  ُّٓٗالط اعض العيوض، الواهرة، 
هػ(   ك  كر مةمد  ف السرم تةووؽ ُّٔايصكؿ في اليةك: ا ف السراج (ت -

ـ، ُّٕٗهػ ُّّٗ، مط عض اليعماف، اليجؼ اج رؼ ُالدكتكر ع د الةسوف العتمي ج
 ـ.ُّٕٗهػ ُّّٗمط عض ايعظمي،  غداد،  ِج

هػ(،   ك ع د ا الةسوف َّٕ عراب ذّذوف سكرة مف الور ف: ا ف خالكول (ت -
 ـ.ُُْٗهػ  َُّٔالواهرة  – ف  ةمد، مط عض دار الكتب المصروض 

هػ( جماؿ الدوف  ف وكسؼ ُٕٔا عراب عف ةكاعد ا عراب: ا ف ه اـ (ت -
 ـ.ُُٖٗاض،  ف  ةمد  ف ع د ا اييصارم، تةووؽ الدكتكر عمي فكدة يوؿ، الرو

هػ(   ك جععر  ةمد  ف مةمد  ف  سماعوؿ ، ّّٖ عراب الوراف: اليٌةاس (ت -
 ـ.ُٕٕٗهػ ُّٕٗتةووؽ زهر غازم زاهد، مط عض العايي،  غداد، 

 عراب الور ف الميسكب  ل  الزجاج: تةووؽ   راهوـ اي وارم، المؤسسض  -
 ـ.ُٓٔٗهػ ُّْٖالواهرة،  –المصروض العامض لمط اعض كالي ر 

هػ(   ك ُِٓاجةتإاب في  رح  دب الكتاب : ا ف السود ال طموكسي (ت  -
مةمد ع د ا  ف مةمد، تةووؽ مصطع  السوا كالدكتكر ةامد ع د الةمود، مطا ع 

 ـ.ُّٕٗالاوئض المصروض العامض لمكتاب، الواهرة 
هػ( ع د الرةمف  ف ع د ا اييدلسي، ُٖٓ مالي الساومي: الساومي (ت  -

 ـ.َُٕٗهػ  َُّٗتةووؽ مةمد   راهوـ ال ٌيا، الط عض ايكل ، مط عض السعادة، الواهرة، 
هػ(   ك السعادات ه ض ا، دار ِْٓايمالي ال جروض: ا ف ال جرم (ت  -

 ت(.–المعرفض لمط اعض كالي ر،  وركت (د 
هػ(   ك عمرك عذماف  ف عمر، ْٔٔايمالي اليةكوض : ا ف الةاجب (ت  -

 ـ.ُٖٔٗػ   َُْٔؽ الدكتكر عدياف صال  مصطع ، الط عض ايكل  تةوو
ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ  وف اليةكووف ال صرووف كالككفووف، ي ي  -

ال ركات  ف ايي ارم، تةووؽ مةمد مةوي الدوف ع د الةمود، مط عض السعادة، مصر، 
 ـ.ُُٔٗ

ياصر الدوف   ك سعود هػ( ٖٓٔ يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ: ال وإاكم (ت  -
 هػ.َُّٓع د ا عمر،  المط عض العذمايوض، 



492 

 

 كإ  المسالؾ  ل   لعوض ا ف مالؾ ج ف ه اـ تةووؽ مةمد مةوي الدوف ع د  -
 ـ.َُٖٗالةمود،  وركت، 

ا وإاح في  رح المعٌصؿ: ج ف الةاجب، تةووؽ الدكتكر مكس   يام  -
 ـ.ُّٖٗ -ُِٖٗالعمومي، مط عض العايي،  غداد، 

هػ(،   ك الواسـ ع د الرةمف  ف َّْا وإاح في عمؿ اليةك: الزجاٌجي (ت  -
 ـ.ُّٕٗ -هػُّّٗ سةاؽ، تةووؽ الدكتكر مازف الم ارؾ الط عض الذايوض،  وركت، 

هػ( جّؿ الدوف  ف ةاإي ّٕٗا وإاح في عمـك ال ّغض: الوزكويي (ت  -
ض مةمد عمي ص و  ك كجده، مصر، الوإاة سعد الدوف مةمد  ف ع د الرةمف، مط ع

 ـ.ُٔٔٗهػ  ُّٖٓ
 هػ.ُِّٖال ةر المةوط: ي ي ةواف لّيدلسي، مط عض السعادة، مصر،  -
هػ(   ك ع د ا مةمد  ف ا ي  كر ُٕٓ دائع العكائد ج ف ةوـ الجكزوض (ت -

 الدم وي،  دارة الط اعض الميزلوض، مصر.
هػ(  در الدوف  ف مةمد  ف ع د ْٕٗتال رهاف في عمـك الور ف: الزرك ي ( -

 ت(. -ا، تةووؽ مةمد   ي العإؿ   راهوـ، الط عض الذالذض، دار المعرفض،  وركت (د
هػ(   ك الةسوف  سةاؽ  ف ْال رهاف في كجكه ال واف: ا ف كهب لمكاتب (ت ؽ -

 عض   راهوـ  ف سموماف، تةووؽ الدكتكر  ةمد مطمكب، كالدكتكرة خدوجض الةدوذي، الط
 ـ.ُٕٔٗهػ  ُّٕٖايكل ،  غداد، 

هػ(، كماؿ الدوف ُٓٔال رهاف الكا ؼ عف  عجاز الور ف: ا ف الزممكايي (ت  -
ع د الكاةد  ف ع د الكروـ، تةووؽ الدكتكرة خدوجض الةدوذي كالدكتكر  ةمد مطمكب، 

 ـ.ُْٕٗهػ  ُّْٗالط عض ايكل ، مط عض العايي،  غداد، 
هػ( مجد ُٕٖلطائؼ الكتاب العزوز: العوركز  ادم (ت صائر ذكم التمووز في  -

الدوف مةمد  ف وعوكب، تةووؽ ايستاذ مةمد عمي اليجار كع د الةموـ الطةاكم، 
 ـ.ُّٕٗ -ـُْٔٗالواهرة: 
ال اجض المرإوض  رح ايلعوض: لمسوكطي، دار المط عض المةمكدوض التجاروض،  -
 ت(. –مصر (د 
الور ف: ي ي ال ركات  ف ايي ارم: تةووؽ الدكتكر طل ال واف في غروب  عراب  -

ع د الةمود طل، مراجعض مصطع  السوا، الاوئض المصروض لمكتاب العر ي، الواهرة 
 ـ.ُٗٔٗهػ ُّٖٗ
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هػ(   ك مةمد ع د ا  ف مسمـ، تةووؽ ِٕٔتاكوؿ م كؿ الور ف: ا ف ةتو ض (ت -
 ـ.ُّٕٗهػ ُّّٗالواهرة، السود  ةمد صور، الط عض الذايوض، دار التراث، 

هػ(   ك ال واّ ع د ا  ف الةسوف، ُٔٔالت واف في  عراب الور ف: العك رم (ت -
تةووؽ مةمد عمي ال جاكم ، دار  ةواّ الكتب العر وض، عوس  ال ا ي الةم ي، مصر 

ُٕٗٔ. 
هػ(   ك جععر مةمد  ف الةسف، َْٔالت واف في تعسور الور ف: الطكسي (ت -
 ـ.ُٗٔٗ-ُٕٓٗ ةمد ة وب العاممي المط عض العمموض، اليجؼ اي رؼ، تةووؽ 

التدروب في تمذوؿ التوروب: ي ي ةٌواف اييدلسي، تةووؽ يااد فمو  ، مط عض  -
 ـ.ُٕٖٗا ر اد،  غداد، 

تذكرة اليةاة : ي ي ةٌواف اييدلسي، تةووؽ الدكتكر ععوؼ ع د الرةمف،  -
 ـ.ُٖٔٗهػ َُْٔ،  وركت، الط عض ايكل ، مؤسسض الرسالض

هػ( ٔٓٔالترغوب كالترهوب مف الةدوث ال روؼ: ا ماـ الةافظ الميذرم (ت -
زكي الدوف ع د العظوـ  ف ع د الوكم، تةووؽ مةمد خموؿ، هراس دار اجتةاد العر ي 

 ـ.ُٗٔٗهػ ُّٖٗلمط اعض، الواهرة 
الدوف   ك ع د هػ( جماؿ ُٕٔتساوؿ العكائد كتكموؿ المواصد : ا ف مالؾ (ت -

ا مةمد، تةووؽ مةمد كامؿ  ركات دار الكتب العر وض لمط اعض، مصر 
 ـ.ُٕٔٗهػ ُّٕٖ

التع ور الور يي، لمدكتكر فاإؿ مادم صال  السامرائي، جامعض المكصؿ  -
 ـ.ُٕٖٗهػ ُّٖٔ

تعسور الجّلوف: جّؿ الدوف مةمد  ف  ةمد المةمي كجّؿ الدوف ع د  -
هػ  ُّٖٗالسوكطي، مكت ض المّح لمط اعض كالي ر، دم ؽ  الرةمف  ف   ي  كر

 ـ.ُٗٔٗ
هػ( عماد الدوف   ك العداّ  سماعوؿ ْٕٕتعسور الور ف العظوـ: ا ف كذور (ت -

 ـ.َُٖٗهػ ََُْالدم وي، دار المعرفض،  وركت 
التعسور الوٌوـ: ا ف ةوـ الجكزوض، جمعل مةمد  كوس اليدكم، كةوول مةمد ةامد  -
 .ُْٖٗدار العكر،  وركت العوي، 

هػ( جّؿ الدوف  ف ةاإي ّٕٗالتمخوص في عمـك ال ّغض: الوزكويي (ت -
الوإاة سعد الدوف   ك مةمد ع د الرةمف تةووؽ ايستاذ ع د الرةمف ال رةكيي، دار 
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 الكتاب العر ي،  وركت.
هػ( مةمد  ف  ةمد، تةووؽ ع د السّـ مةمد َّٕتاذوب المغض : ايزهرم (ت -

-ُْٔٗهاركف، دار الوكموض العر وض لمط اعض، مصر كمطا ع سجؿ العرب، الواهرة، 
 ـ.ُٕٔٗ

توجاف ال واف في م كّت الور ف: لمةمد  موف العمرم، تةووؽ ةسف مظعر  -
 ـ.ُٖٓٗالرزك، الط عض ايكل  مطا ع جامعض المكصؿ، المكصؿ 

ك جععر مةمد  ف هػ(   َُّجامع ال واف عف تاكوؿ  م الور ف : الط رم (ت -
( الط عض الذايوض مط عض مصطع  ُْ-ُجرور، تةووؽ مةمكد مةمد  اكر ايجزاّ(

 ـ.ُْٓٗهػ  ُّّٕال ا ي  ووض ايجزاّ مصر 
 ـ.َُٖٗهػ ََُْالجامع الصغور ج ف ه اـ، مط عض دار التالوؼ، الواهرة،  -
، هػ( مةمد  ف  ةمد اييصارمُٕٔالجامع يةكاـ الور ف: الورط ي (ت -

 ـ.ُٕٔٗهػ ُّّٖالط عض الذالذض، دار الكتاب العر ي، الواهرة، 
هػ( ةسف  ف ةاسـ، تةووؽ ْٕٗالجي  الدايي في ةركؼ المعايي: المرادم (ت -

 ـ.ُٕٔٗهػ ُّٔٗطل مةسف، مؤسسض دار الكتب لمط اعض كالي ر، جامعض المكصؿ، 
ايذور الةم ي  جكهر الكيز (تمخوص كيز ال راعض في  دراؾ ذكم الوراعض( ا ف -

 هػ( ّٕٕ(ت
يجـ الدوف  ةمد  ف  سماعوؿ، تةووؽ الدكتكر مةمد زغمكؿ سّـ، ا سكيدروض، مصر 

 ت(. -(د
ةادم ايركاح  ل   ّد ايفراح: ا ف ةوـ الجكزوض، تةووؽ مةمكد ةسف ر وع،  -

 ـ.ُِٔٗهػ ُُّٖالط عض الرا عض، مط عض مةمد عمي ص و ، مصر 
 رح اي مكيي عم   لعوض  ف مالؾ: مةمد  ف عمي ةا وض الصٌ اف عم   -

 ـ.ُْٕٗهػ ُّٔٔهػ( مط عض عوس  ال ا ي الةم ي، مصر َُِٔالصٌ اف (ت
ةا وض مةمد الخإرم عم   رح ا ف عووؿ عم   لعوض  ف مالؾ: الخإرم  -

هػ( مةمد  ف مصطع   ف ةسف، دار  ةواّ الكتب العر وض، مصر، الواهرة ُِٕٖ(ت
َُْٗ. 

، الةجض  - في الوراّات الس ع: ا ف خالكول، تةووؽ الدكتكر ع د العاؿ سالـ مكـر
 ـ.ُٕٕٗهػ ُّٕٗالط عض الذايوض، دار ال ركؽ، الواهرة 

هػ(  تةووؽ الدكتكر مةمكد ةسوف ّالةركؼ:   ك الةسوف المزيي (ت ؽ -
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كالدكتكر مةمد ةسف عكاد، الط عض ايكل ، دار العرةاف لمي ر، عٌماف ايردف 
 ـ.ُّٖٗػ هَُّْ

هػ( تةووؽ مةسف مادم، دار َِّالةركؼ:   ك يصر العارا ي (ت  عد  -
 ت(.-الم رؽ،  وركت (د

ةركؼ المعايي: الزجاجي، تةووؽ الدكتكر عمي تكفوؽ الةمد، الط عض ايكل ،  -
 ـ.ُْٖٗهػ َُْْدار ايمؿ،  ر د، ايردف 

موكسي، تةووؽ سعود الةمؿ في  صّح الخمؿ مف كتاب الجمؿ ج ف السود ال ط -
 .َُٖٗع د الكروـ سعكدم، دار الطموعض لمط اعض كالي ر،  وركت 

خزايض ايدب كلب ل اب لساف العرب عم   كاهد  رح الكافوض لع د الوادر  ف  -
-ـُُٖٗهػ َُِْعمر ال غدادم، الط عض ايكل  كالذايوض، مكت ض الخايجي، الواهرة: 

 ـ.ُٖٗٗهػ َُْٗ
هػ(   ك العت  عذماف، تةووؽ مةمد عمي ِّٗ(ت الخصائص: ا ف جيي -

 .ُٔٓٗ-ُٓٓٗاليجار، مط عض دار الكتب المصروض، الواهرة، 
خط  متعذرة عم  طروؽ تجدود اليةك العر ي، لمدكتكر ععوؼ دم ووض، الط عض  -

 ـ.َُٖٗايكل ، دار العمـ لممّووف،  وركت، 
اليٌةاس، الط عض الذايوض، دراسات في ايدكات اليةكوض لمدكتكر مصطع   -
 ـ.ُٖٔٗهػ َُْٔ

دراسات يسمكب الوراف: مةمد ع د الخالؽ عإومض، دار الةدوث، مصر  -
 ـ.ُِٕٗهػ ُِّٗ

دراسض في ةركؼ المعايي الزائدة: ع اس مةمد السامرائي، الط عض ايكل ،  -
 مكت ض دار ال رؽ،  وركت.

المت ا اات في كتاب ا العزوز: درة التاكوؿ كغٌرة التيزوؿ في  واف ا وات  -
هػ(  ركاوض   ي العرج ، الط عض ايكل ، دار ا فاؽ الجدودة، َِْالخطوب ا سكافي (ت

 ـ.ُّٕٗهػ ُّّٗ وركت 
هػ(   ك  كر ع د ْْٕاك  ُْٕدجئؿ ا عجاز: ع د الواهر الجرجايي (ت -

 ـ.ُٖٕٗهػ  ُّٖٗالواهر  ف ع د الرةمف  ف مةمد، دار المعرفض،  وركت، ل ياف 
هػ(  ةمد  ف ع د َِٕرصؼ الم ايي في  رح ةركؼ المعايي: المالوي (ت -

اليكر، تةووؽ  ةمد مةمكد الخٌراط ، مط كعات مجمع المغض العر وض، مط عض زود  ف 
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 ـ.ُٕٓٗهػ ُّٓٗذا ت، دم ؽ، 
الركض ايييؼ في  رح السورة الي كوض ج ف ه اـ: الساومي، تةووؽ ع د  -
 ـ.ُٕٔٗكوؿ، دار اليصر لمط اعض الواهرة الرةمف الك 
هػ(   ك العرج ال غدادم، ٕٗٓزاد المسور في عمـ التعسور: ا ف الجكزم (ت -

 ـ.ُٓٔٗهػ ُّْٖالط عض ايكل ، دم ؽ 
سر صياعض ا عراب: ج ف جيلي، تةووؽ الدكتكر ةسف هيداكم، الط عض  -

 ـ.ُٖٓٗهػ  َُْٓايكل ، دار العمـ، دم ؽ 
الي كوض ج ف ه اـ، تةووؽ مصطع  السوا كاع راهوـ اي وارم كع د الةعوظ  السورة -

 ـ.َُٗٗهػ َُُْال م ي، الط عض ايكل ،  وركت، 
هػ(  ااّ الدوف ع د ٕٗٔ رح ا ف عووؿ عم   لعوض  ف مالؾ: ا ف عووؿ (ت -

 ا، تةووؽ مةمد مةوي الدوف ع د الةمود ، الط عض الرا عض ع رة، مط عض السعادة،
 ـ.ُْٔٗهػ ُّْٖمصر، 
هػ(  در الدوف مةمد  ف مةمد  ف ٖٔٔ رح  لعوض ا ف مالؾ: ا ف الياظـ (ت -

 هػ.ُُِّع د ا ، مط عض الودس،  وركت 
هػ( خالد  ف ع د ا َٓٗ رح التصرو  عم  التكإو : ايزهرم (ت -

 ـ.ُْٖٗهػ َُّْالجرجاكم، مط عض عوس  ال ا ي الةم ي، الواهرة 
ت( عم   ف مؤمف، ٗٔٔجمؿ الزجاجي: ا ف عصعكر ا   ومي (ت رح  -

 -ـَُٖٗهػ ََُْتةووؽ الدكتكر صاةب   ك جياح،  ةواّ التراث ا سّمي،  غداد 
 ـ.ُِٖٗهػ َُِْ

هػ( ع د ا  ف  ةمد  ف عمي، تةووؽ ِٕٗ رح الةدكد اليةكوض: العاكاي (ت -
 الدكتكر فامي ا لكسي.

ح اوموا ةاكم، الط عض ايكل ، دار الكتاب الم يايي  رح دوكاف العرزدؽ،  ر  -
ُّٖٗ. 

ـ، ك رح ع د الرةمف ُُٖٗ رح دوكاف المتي ي،  رح الكاةدم،  رلوف  -
 ال رةكةي،  وركت، ل ياف.

هػ( مةمد  ف الةسف، ٖٔٔ رح الرإي عم  الكافوض: الرإي ايستر اذم (ت -
 ـ.ُٖٕٗهػ ُّٖٗتةووؽ وكسؼ ةسف عمر،  وركت 

 ذكر الذهب في معرفض كّـ العرب ج ف ه اـ، تةووؽ مةمد مةوي   رح -



497 

 

 ـ.ُّٔٗهػ ُِّٖالدوف ع د الةمود، الط عض التاسعض، مط عض السعادة، مصر، 
 ـ.ُٔٗٗ رح  كاهد المغيي لمسوكطي تةووؽ  ةمد ظاهر ككجاف، دم ؽ  -
ودم،  رح عمدة الةافظ كعدة الّفظ ج ف مالؾ، تةووؽ ع د الميعـ  ةمد هر  -

 ـ.ُٕٓٗالط عض ايكل ، مط عض ايمايض، الواهرة 
هػ( عمي  ف فٌإاؿ، تةووؽ الدكتكر ْٕٗ رح عوكف ا عراب: المجا عي (ت -

 ـ.ُٖٓٗهػ َُْٔةٌيا جموؿ ةٌداد، الط عض ايكل ، مكت ض الميار، الزرةاّ، اجردف 
د  رح ةطر اليدل ك ٌؿ الصدل ج ف ه اـ، تةووؽ مةمد مةوي الدوف ع  -

 ـ.ُّٔٗهػ ُّّٖالةمود، الط عض الذالذض، مط عض السعادة مصر، 
هػ(  ةمد  ف   راهوـ  ف سعد الدوف، تةووؽ ّّٕ رح الكافوض: ا ف جماعض (ت -

 ـ.ُٕٖٗهػ َُْٖمةمد ع د الي ي مجود، الط عض ايكل ، مط عض دار ال واف، مصر 
 ةمد هرودم، الط عض  رح الكافوض ال افوض ج ف مالؾ، تةووؽ ع د الميعـ  -

 ـ.ُِٖٗهػ َُِْايكل ، مكض المكرمض 
 رح الممةض ال دروض في عمـ العر وض: ج ف ه اـ ، تةووؽ الدكتكر هادم يار،  -

 ـ.ُٕٕٗهػ ُّٕٗمط عض الجامعض،  غداد 
هػ( تةووؽ الدكتكر فائز ْٔٓ رح الممع ج ف جيلي: ا ف  رهاف العك رم (ت -

 ـ.ُْٖٗهػ َُْْككوت فارس، الط عض ايكل ، ال
هػ( مكفؽ الدوف وعوش ّْٔ رح المعٌصؿ: ي ره جكستاؼ واهف، ا ف وعوش (ت -

 هػ.ُّٖٔ ف عمي  ف وعوش اليةكم، الواهرة 
 رح الكافوض يظـ الكافوض: ا ف الةاجب، تةووؽ الدكتكر مكس   يام عمكاف  -

 ـ.َُٖٗهػ ََُْالعمومي، مط عض ا داب اليجؼ اي رؼ 
هػ(   ك ع د ا مةمد  ف َٕٕموؿ في  وإاح التساوؿ (السمس ومي ت عاّ الع -

عوس ، تةووؽ الدكتكر ال روؼ ع د ا عمي الةسويي ال ركايي، الط عض ايكل ، 
 ـ.ُٖٔٗهػ َُْٔ وركت، 
هػ(   ك ّٓٗالصاة ي في فول المغض كسيف العرب في كّماا: ا ف فارس (ت -

ال كومي، مؤسسض  دراف لمط اعض كالي ر،  وركت الةسوف  ةمد تةووؽ الدكتكر مصطع  
 ـ.ُّٔٗهػ ُِّٖ

صةو  ال خارم   رح الكرمايي، مط عض مؤسسض المط كعات اجسّموض،  -
 الواهرة.
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هػ( ْٕٗالطراز المتإمف يسرار ال ّغض كعمـك ةوائؽ ا عجاز: العمكم (ت -
 ـ.َُٖٗهػ ََُْوةو   ف ةمزة، دار الكتب العمموض،  وركت، 

هػ(  در الدوف   ك ٖٓٓعمدة الوارئ  رح صةو  ال خارم: ال در العويي (ت -
 مةمد مةمكد  ف  ةمد،  دارة الط اعض الميوروض، مصر.

هػ( في  رح الدٌرة ايلعوض ج ف معط ّٗٔالغٌرة المخعوض ج ف الخ از (ت -
هػ( تةووؽ ةامد مةمد الع دلي، الط عض ايكل ، مط عض العايي،  غداد ِٖٔ(ت

 ـ.ُُٗٗهػ ُُُْ
هػ(، تاج ْٖٔفاتةض ا عراب في  عراب العاتةض : العاإؿ ايسعراوويي (ت -

 ـ.ُُٖٗهػ ََُْالدوف مةمد  ف مةمد  ف  ةمد، تةووؽ الدكتكر ععوؼ ع د الرةمف 
هػ( تةووؽ ع د ُِٗالعاخر : ي ي طالب المعإؿ  ف سممض  ف عاصـ (ت -

 ـ.َُٔٗهػ َُّٖ العموـ الطةاكم، الط عض ايكل ، الواهرة
هػ( الةافظ ِٖٓفت  ال ارم  رح صةو  ال خارم: ا ف ةجر العسوّيي (ت -

 ـ.ُٗٓٗهػ ُّٖٕ ااب الدوف   ك العإؿ ، مط عض مصطع  ال ا ي الةم ي، مصر 
فت  الودور الجامع  وف فيكي الركاوض كالدراوض مف عمـ التعسور لمةمد  ف عمي  -

 ـ.ُْٔٗهػ ُّْٗال ا ي الةم ي، مصر هػ( مط عض مصطع  َُِٓال ككايي (ت
هػ( ساؿ  ف مةمد  ف عذماف تةووؽ ِٓٓفعمتي ك فعمتي : السجستايي (ت -

 ـ.ُٕٗٗالدكتكر خموؿ   راهوـ العطوض، مطا ع جامعض ال صرة 
الععؿ زمايل ك  يوتل لمدكتكر   راهوـ السامرائي مط عض العايي،  غداد،  -
 ـ.ُٔٔٗهػ ُّٖٔ

ض، لمدكتكر كاصد واسر الزودم، دار الكتب لمط اعض كالي ر، فول المغض العر و -
 ـ.ُٕٖٗهػ َُْٕجامعض المكصؿ 

هػ(   ك ميصكر ع د الممؾ  ف ِْٗفول المغض ك سرار العر وض، الذعال ي (ت -
 ت(.-مةمد  ف  سماعوؿ، دار مكت ض الةواة،  وركت (د

 وركت  هػ( مةمد  ف  سةاؽ دار المعرفضّٖٓالعارست ج ف اليدوـ ( -
 ـ.ُٖٕٗهػ ُّٖٗ

هػ( يكر الدوف ع د ٖٖٗالعكائد الإوائوض  رح كافوض ا ف الةاجب: الجامي (ت -
 ـ.ُْٖٗهػ َُّْالرةمف، تةووؽ  سامض طل الرفاعي، مط عض كزارة ايكةاؼ  غداد، 

العكائد العجو ض في  عراب الكممات الغرو ض، ج ف عا دوف إمف كتاب يصكص  -
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 ـ.ُُٗٗةك لمدكتكر ةاتـ صال  الإامف  غداد، مةووض في المغض كالي
هػ( َٔٔفكائد في م كؿ الور ف: عٌز الدوف ع د العزوز  ف ع د السّـ (ت -

 تةووؽ الدكتكر سود رإكاف عمي اليدكم، الط عض الذالذض، دار ال ركؽ، جدة.
في التركوب المغكم لم عر العراةي المعاصر: مالؾ وكسؼ المطم ي، دار  -
 ـ.ُُٖٗلمط اعض،  غداد، الةروض 
في اليةك العر ي، ةكاعد كتط وؽ لمدكتكر مادم المخزكمي، الط عض ايكل ،  -

 ـ.ُٔٔٗهػ ُّٖٔمط عض مصطع  ال ا ي الةم ي، مصر، 
في اليةك العر ي، يود كتكجول لمدكتكر مادم المخزكمي، الط عض ايكل ،  -
 ـ.ُْٔٗ وركت، 
اس، تةووؽ الدكتكر  ةمد خطاب العمر، الوطع كاجئتياؼ ي ي جععر اليةٌ  -

 ـ.ُٖٕٗهػ ُّٖٗالط عض ايكل ، مط عض العايي،  غداد، 
هػ(،  مس الدوف ُّٖكا ؼ الخصاصض عف  لعاظ الخّصض: ا ف الجزرم (ت -

  ك الخور مةمد  ف الخطوب، تةووؽ الدكتكر مصطع  اليةاس، مط عض السعادة، 
 ـ.ُّٖٗهػ َُّْمصر، 
هػ(   ك   ر عمرك  ف عذماف: تةووؽ ع د السّـ َُٖ(ت الكتاب: سو كول -

 ـ.ُٔٔٗمةمد هاركف، الط عض ايكل ، دار الومـ، الواهرة 
هػ(   ك جععر  ةمد  ف َْٓكتاب ا ةياع في الوراّات الس ع : ا ف ال اذش (ت -

خمؼ اييصارم، تةووؽ الدكتكر ع د المجود ةطامش، الط عض ايكل ، مط عض ركا ي، 
 هػ.َُّْدم ؽ 

هػ( مةمد  ف  ةمد، ُْٕكتاب التساوؿ لعمـك التيزوؿ: ا ف جزم الكم ي (ت -
 هػ.ُّٓٓالط عض ايكل ، مط عض مصطع  مةمد، مصر، 

كتاب الجمؿ لمزجاجي، تةووؽ الدكتكر عمي تكفوؽ الةمد، الط عض الرا عض، دار  -
 ـ.ُٖٖٗهػ َُْٖايمؿ،  ر د، ايردف، 

هػ(   ك  كر  ةمد  ف مكس ، ِّْت: ا ف مجاهد (تكتاب الس عض في الوراّا -
 ـ.ُِٕٗهػ ُِّٗتةووؽ الدكتكر  كةي إوؼ، دار المعارؼ، مصر 

هػ(   ك مةمد ٗٔٓكتاب العصكؿ في العر وض : ا ف الم ارؾ الدٌهاف اليةكم (ت -
 ـ.ُٖٖٗهػ َُْٗسعود، تةووؽ الدكتكر فائز فارس، الط عض ايكل ،  ر د، ايردف، 

هػ( مةمد  ف ع د ا  ف   ر، تةووؽ ّٕٗكتاب الكاإ  : الز ودم (ت -
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 الدكتكر ع د الكروـ خموعض.
الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوكف ايةاكوؿ في كجكه التاكوؿ:  -

 هػ( جار ا مةمكد  ف عمر، دار الكتاب العر ي،  وركت.ِٖٓالزمخ رم (ت
هػ( مٌكي ّْٕكعمماا كةججاا: الووسي (تالك ؼ عف كجكه الوراّات الس ع  -

 ـ.ُْٕٗهػ ُّْٗ ف   ي طالب، تةووؽ الدكتكر مةوي الدوف رمإاف دم ؽ 
هػ( عمي  ف سموماف، تةووؽ ٗٗٓك ؼ الم كؿ في اليةك: الةودرة الوميي (ت -

 ـ.ُْٖٗهػ َُْْالدكتكر هادم عطوض مطر، الط عض ايكل ، مط عض اجر اد،  غداد، 
هػ( عماد الدوف ِّٕيةك كالصرؼ :   ك العداّ الممؾ المؤود (تالكٌياش في ال

 سماعوؿ  ف عمي، تةووؽ الدكتكر عمي الك وسي كالدكتكر ص رم   راهوـ الدكةض، 
 ـ.ُِٗٗهػ ُُِْ

، دار صادر ُُٕلساف العرب: ا ف ميظكر (ت - هػ( جماؿ الدوف مةمد  ف مكـر
 ـ.ُٔٓٗهػ ُّٕٔ وركت، 
جيي، تةووؽ الدكتكر ةسوف مةمد مةمد  روؼ،  الممع في العر وض ج ف -

 ـ.ُٖٕٗهػ ُّٖٗالط عض ايكل ، عالـ الكتب، الواهرة، 
لوس في كّـ العرب ج ف خالكول ، تةووؽ  ةمد ع د الغعكر عطار، الط عض  -

 ـ.ُٕٗٗهػ ُّٗٗالذايوض، مكض المكرمض، 
هػ( إواّ ّٕٔالمذؿ السائر في  دب الكاتب كال اعر: ا ف ايذور الجزرم (ت -

الدوف   ك العت  يصر ا  ف   ي الكـر مةمد  ف مةمد ال و ايي، الجّز ايكؿ، تةووؽ 
الدكتكر  ةمد الةكفي، كالدكتكر  دكم ط ايض، الط عض ايكل ، مط عض ياإض مصر، 

 ـ.ُٗٓٗهػ ُّٕٗالواهرة، 
هػ( معمر  ف مذي ، تةووؽ مةمد فؤاد َُِمجاز الور ف:   ك ع ودة (ت  -

 ـ.ُِٔٗهػ   ُُّٖ -ـُْٓٗهػ  ُّْٕكوف، مط عض السعادة، مصر، سر 
هػ(   ك الع اس  ةمد  ف وةو ، تةووؽ ع د ُِٗمجالس ذعمب: ذعمب (ت  -

 ـ.َُٔٗ -ـُٔٓٗالسّـ مةمد هركف، الط عض الذالذض، دار المعارؼ، مصر
مجالس العمماّ لمزجاجي، تةووؽ ع د السّـ مةمد هركف، الط عض الذايوض،  -

 ـ.ُّٖٗهػ   َُّْمط عض المديي، مصر 
هػ(   ك عمي العإؿ  ف ْٖٓمجمع ال واف في تعسور الور ف: الط رسي (ت -

 الةسوف تةووؽ السود ها ـ الرسكلي المةّتي، دار  ةواّ التراث،  وركت (د.ت(.
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المةتسب في ت ووف كجكه  كاذ الوراّات كا وإاح عياا ج ف جيلي، تةووؽ  -
اصؼ، كالدكتكر ع د الةموـ اليجار كالدكتكر ع د العتاح  سماعوؿ  م ي، عمي اليجدم ي

 ـ.ُٔٔٗهػ   ُّٖٔالواهرة، 
هػ(   ك  كر  ةمد  ف الةسف، ُّٕالميةٌم  (كجكه اليصب(: ا ف  وور (ت  -

هػ  َُْٖتةووؽ الدكتكر فائز فارس، الط عض ايكل ، دار ايمؿ،  ر د، ايردف، 
 ـ.ُٕٖٗ

وراّات مف كتاب ال دوع ج ف خالكول، تةووؽ  رج تراسر، مختصر في  كاذ ال
 ـ.ُّْٗالمط عض الرةمايوض لجمعوض المست رةوف ايلمايوض  مصر، 

هػ( ع د ا  ف  ةمد مةمكد، َُٕمدارؾ التيزوؿ كةوائؽ التاكوؿ: اليسعي (ت
 دار الكتاب العر ي،  وركت، ل ياف.

هػ(   ك مةمد ع د ٕٔٓاب (ت المرتجؿ في  رح الجمؿ لمجرجايي: ا ف الة -
ا  ف  ةمد  ف ع د ا  ف يصر، تةووؽ عمي ةودر مي كرات دار الةكمض، دم ؽ، 

 ـ.ُِٕٗهػ  ُِّٗ
هػ( الةسف ّٕٕالمسائؿ الم كمض المعركفض  ال غدادوات:   ك عمي اليةكم (ت -

ط عض  ف  ةمد  ف ع د الغعار  ف سموماف، تةووؽ صّح الدوف ع د ا السيكاكم، م
 ـ.ُٖٖٗالعايي،  غداد، 

الم كاة العتةوض عم  ال معض المإوض لمسوكطي، تةووؽ ه اـ سعود مةمكد، -
 ـُّٖٗهػ  َُّْمط عض كزارة ايكةاؼ،  غداد، 

م كؿ  عراب الور ف لمكي الووسي، تةووؽ الدكتكر ةاتـ صال  الإامف، دار 
 ـ.ُٕٓٗهػ  ُّٓٗالةروض لمط اعض،  غداد، 

السعودة في  رح العرودة لمسوكطي، تةووؽ الدكتكر ي ااف وس ةسوف، المطالع -
 ـ.ُٕٕٗمط عض الجامعض المستيصروض،  غداد، 

هػ( عمي  ف عوس ، تةووؽ الدكتكر ع د ّْٖمعايي الةركؼ: الرٌمايي (ت 
 ـ.ُّٕٗالعتاح  سماعوؿ  م ي، دار ياإض مصر لمط ع، الواهرة، 

عود  ف مسعدة المجا عي، تةووؽ الدكتكر هػ( سُِٓمعايي الور ف: ايخعش (ت-
 ـ.ُُٖٗهػ+ َُُْفائز فارس، الط عض الذايوض، دار ايمؿ، 

هػ(   ك زكروا وةو   ف زواد، تةووؽ  ةمد وكسؼ َِٕمعايي الور ف: لمعٌراّ (ت-
يجاتي كمةمد عمي اليجار، كع د العتاح  سماعوؿ  م ي، الط عض الذايوض، عالـ الكتب ، 
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 ـ.َُٖٗ وركت، 
عرا ل: الزجاج (ت- هػ(   ك  سةاؽ   راهوـ  ف السرم، ُُّمعايي الور ف كاع

 ـ.ُْٕٗـ ُّٕٗتةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع ده  م ي، الط عض ايكل ، الواهرة، 
هػ   ُّٖٔمعايي اليةك لمدكتكر فاإؿ صال  مادم السامرائي،  غداد، -
 ـ.َُٗٗـ، ُٕٖٗ

طي، تةووؽ مةمد عمي ال جاكم، ط ع معترؾ ايةراف في  عجاز الور ف لمسوك -
 ـ.ُٗٔٗدار العكر العر ي، مصر، 

معجـ ايدكات اليةكوض لمدكتكر مةمد التكيجي، الط عض الخامسض،  يغازم، -
 ـ.ُْٕٗ

معجـ الجممض الور يوض، الوسـ ايكؿ، الةركؼ الزائدة في إّك الدراسات الور يوض، -
 .لمدكتكر طالب مةمد  سماعوؿ الزك عي،  غداد

المعجـ الكسوط ةاـ  إخراجل :   راهوـ مصطع  ك ةمد ةسف الزوات كةامد ع د -
الوادر كمةمد عمي اليجار ، ك  رؼ عمي ط عل ع د السّـ هركف، المكت ض العمموض، 

 طاراف.
مغيي الم وب عف كتب ايعاروب ج ف ه اـ، تةووؽ مةوي الدوف ع د الةمود ، -
  الواهرة.
هػ( ا ماـ َٔٔتعسور الور ف  ك التعسور الك ور لمرازم (ت معاتو  الغوب في -

  ـ.ُّٖٗهػ   ُّٕٓ -ُّْٗهػ   ُّّٓفخر الدوف، المط عض ال اوض، 
: السكاكي (ت- هػ(   ك وعوكب وكسؼ  ف   ي  كر  ف مةمد ِٔٔمعتاح العمـك

 ف عمي، تةووؽ  كـر عذماف وكسؼ، الط عض ايكل ، مط عض دار الرسالض،  غداد، 
 ـ.ُِٖٗهػ   َُِْ
هػ( عم  ايرج ( ٓٔٓالمعردات في غروب الور ف : الراغب ايص اايي (ت-        

 الةسوف مةمد ، تةووؽ الدكتكر مةمد  ةمد خمؼ ا، مكت ض اييجمك المصروض، الواهرة

 هػ(ْْٕ ك  ُْٕلواهر الجرجايي (ت الموتصد في  رح ا وإاح لع د ا ا-        
 ـ.ُِٖٗكر كاظـ  ةر المرجاف، دار الر ود،  غداد، تةووؽ الدكت
هػ( مةمد  ف وزود، تةووؽ مةمد ع د الخالؽ ِٖٓالموتإب: الم رد (ت-

 ـ.ُٓٔٗعإومض، دار الكتب، الواهرة، 
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الموٌرب ج ف عصعكر، تةووؽ الدكتكر  ةمد ع د الستار الجكارم كع د ا -
 ـ.ُُٕٗهػ  ُُّٗالج كرم، الط عض ايكل ،  غداد، 

مف  ّغض الور ف لمدكتكر  ةمد  دكم، الط عض الذالذض، مكت ض ياإض مصر، -
 ـ.َُٓٗهػ   َُّٕالواهرة، 
يةك المعايي لمدكتكر  ةمد ع د الستار الجكارم، مط عض المجمع العممي -

 ـ.ُْٕٗهػ   ُّْٗالعراةي،  غداد 
 .ـُٔٔٗهػ  ُّٔٗاليةك الكافي: ع اس ةسف، دار المعارؼ، مصر، -
هػ( مادم الدوف مامب  ف ةسف ّٖٓيظـ العكائد كةصر ال رائد : المام ي (ت-

 ف  ركات، تةووؽ الدكتكر ع د الرةمف العذوموف، الط عض ايكل ، مط عض المديي، 
 ـ.ُٖٔٗهػ   َُْٔالواهرة، 
هػ( وكسؼ  ف ْٕٔاليكت في تعسور كتاب سو كول: ايعمـ ال يتمرم (ت -

 ـ.ُٕٖٗهػ  َُْٕايكل ، الككوت،  سموماف  ف عوس ، الط عض
، دار - همع الاكامع  رح كجمع الجكامع لمسوكطي، تةووؽ ع دالعاؿ سالـ مكـر

 ـ.ُٕٓٗهػ  ُّٓٗال ةروف العمموض، الككوت 
هػ( تةووؽ الدكتكر ُٖٔكفوات ايعواف ك ي اّ   ياّ الزماف ج ف خمكاف (ت-

 ـ.ُِٕٗهػ   ُّٖٔ ةساف ع اس، دار الذوافض،  وركت، 
 ال ةكث :

التعجب  وف ال صرووف كالككفووف لمدكتكر مةوي الدوف تكفوؽ ، مجمض  داب -
 ـ.ُْٕٗالرافدوف، جامعض المكصؿ، العدد الخامس، 

الجرس كا وواع في تع ور الور ف لمدكتكر كاصد واسر الزودم، مجمض  داب -
 ـ.ُٖٕٗالرافدوف، جامعض المكصؿ، العدد التاسع 

كجكاز كةكعاا في الور ف الكروـ لمدكتكر ع د الرةمف تاج، مجمض ةركؼ الزوادة -
 ـ.ُِٕٗهػ يكفم ر ُِّٗمجمع المغض العر وض، الجّز الذّذكف، 

فعؿ ال رط دجلتل كزميل لمدكتكر فاإؿ السامرائي، مجمض الإاد، الجّز ايكؿ، -
مادل ا خرة،   ـ.ُٖٖٗهػ   َُْٖ غداد ، جي

اف، تةووؽ الدكتكر ع د الةسوف العتمي، كالدكتكر المكفوي في اليةك ج ف كوس-
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 الكتاب الثالثنحكياتي القرآنية : 
 في النحك القرآني دراسات 

 مقدمة
ٍمػدي لمٌػًل رىبل اٍلعىػالىًموفى ، الركٍةمػػًف الػركًةوـً   ٍسـً الٌمًل الركٍةمػىًف الػركًةوـً ، كاٍلةى
مكػدو رىسيػكًؿ ا ، كخػاتىـً اليك وػوف ،  مىػ  ميةى ػًمًؾ وىٍكـً الدلوًف ، كالصكّةي كالسكّـي عى ، مى

ًعػػػوف ، مػػػف اييصػػػاًر كالماػػػا مىػػػ   ًلػػػًل ك ٍصػػػةاً ًل  ٍجمى جروف ، كالػػػذوف ات عػػػكهـ كعى
  إةسافو  ل  وكـً الدلوف 

 ا تمؿ هذا الكتاب عم  دراسض  ر عض مكاإوع يةكوض  ساسوض ، هي :  
 يكاصب الععؿ المإارع في الور ف الكروـ/دراسض يةكوض . -ُ 
 ( ف( المخععض مف الذوومض في الور ف الكروـ/دراسض يةكوض .-ِ 
 ر ف الكروـ /دراسض يةكوض .( ف( المخععض مف الذوومض في الو-ّ 
 ( ذا( في الور ف الكروـ/دراسض يةكوض .-ْ 
ا    ككؿ مكإكع مف هػذه المكاإػوع كػاف فػي ايصػؿ  ةذنػا يةكًوػا مػدرجن

إػمف الخطػػض العمموػض ، ككػػاف جػزّنا ممػػا ويطمػب ميكػػا  يجػازه كتودومػػل فػي يااوػػض 
فواػا ،  ٌج  يكػل  عػد كؿ سيض دراسوض ، لي ره في مجمض الكموض التي كيتي تدروسًوا 

ي رها  عدت الكرة  لواا فتكسكعتي فواا كذورنا ، ةت   صػ   كػؿ  ةػث  إػعاؼ 
ما كاف عمول في ايصؿ ، ذـ جمعتي هذه ال ةكث  عد التكسحع فواا فػي كتػاب 
كجعمتل  عيكاف : دراسات في اليةك الور يي ،  ساؿ ا ، جؿك  ػايل ،  ف ويعػع 

ػا لكجاػل  ل ال اةذوف كالدارسوف  ّن خالصن ، ك سالل س ةايل ،  ف وتو كمل ميلي عمػ
 الكروـ ، الماـك  موف .

 الدراسة األكلى
 نكاصب الفعؿ المضارع في القرآف الكريـ : 

 سػػػػـ ا كالةمػػػػد ، كالصػػػػّة كالسػػػػّـ عمػػػػ  رسػػػػكؿ ا، كعمػػػػ   لػػػػل 
 كصة ل كمف كاجه،  ك عد.
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فالم اكر في كتب اليةػك  فك يكاصػب الععػؿ المإػارع  عيػد سػو كول  
 .(ُ(كجماكر اليةاة  ر عض كهي: ( ف( ك (لف( ك (كي( ك ( ذف(

كعيػػػػد جماػػػػكر اليةػػػػاة كالمعسػػػػروف  فك ( ٍف( كمػػػػا  يكاػػػػا تيصػػػػب الععػػػػؿ 
المإارع، كهي مظارة، تيص ل، كهػي مإػمرة،  عػد  جـ التعموػؿ كجـ الجةػكد 

ي  ةػػرؼ جػػر، ك عػػد الػػكاك ك ( ك( كالعػػاّ، كهػػي  ةػػرؼ عطػػؼ، ك (ةتكػػ ( كهػػ
ػػا الككفوػػكف فػػّ وجوػػزكف يصػػب المإػػارع  ػػػ  كهػػذا  هػػك مػػذهب ال صػػرووف،  مك
( ٍف( مًإمرة  عد  ةرؼ الجر ك ةرؼ العطػؼ،  ػؿ وػذه كف  لػ   فك المإػارع 

 .(ِ(ميصكب  اذه ايةرؼ يعساا،  ك عم  معي  الصرؼ
عيػد ال صػرووف  ر عػض، كعيػد الكػكفووف فتككف يكاصب الععؿ المإػارع 

 .                                   (ّ(ع رة
                                                 

، كمعتػاح ُِٕ،كالممع ج ف جيػي، صِٓ/ِ(  ويظر: اييصكؿ في اليةك ، ج ف السركج ُ(
، كالغػػرة المخعوػػض ج ػػف الخ ػػاز، فػػي  ػػرح الػػدرة اجلعوػػض ج ػػػف ُٗٔلمسػػككاكي ص  العمػػـك
، ك رح الكافوض ال افوض، ج ػف مالػؾ، ّّٖ، كالمورب ج ف عصعكر، صَُٔ/ ُمعط، 

كةا وض الصػ اف عمػ   ػرح  َُِ، كا ر اد  ل  عمـ ا عراب ، لمكو ي صَُِٓ/ ِ
 .َْٕ/ ّاي مكيي، 

، ك ػرح الوصػائد َُُ -َُٗهػػ(، صّ(  ويظػر: الةػركؼ ي ػي الةسػوف المزيػي (ت، ِ(
، كمعػػػػايي الةػػػػركؼ لمرمػػػػايي ِٕٗ، ٕٓالسػػػػ ع الطػػػػكاؿ ي ػػػػي  كػػػػر  ػػػػف ايي ػػػػا؛رم، ص

كاليكػػػػت فػػػػي تعسػػػػور كتػػػػاب سػػػػو كول  ِِٓكالوكاعػػػػد كالعكائػػػػد لمذمػػػػايويي ص  ْْ-ّْص
، ُٖٓ -ُْٖ، ص، ك ػػػػرح الممػػػػع ي ػػػػي يصػػػػر الكاسػػػػطئَّلأعمػػػػـ ال ػػػػيتمرم، ص

، ك ػػػرح ُّ، كا وإػػػاح فػػػي  ػػػرح المعصػػػؿ، صُّٕكالمعصػػػؿ فػػػي عمػػػـ العر وػػػض، ص
، كفاتةػػض ا عػػراب فػػي  عػػراب العاتةػػض َّّعمػػدة الةػػافظ كعػػدة الّفػػظ ج ػػف مالػػؾ، ص

، كالكيػػاش فػػي اليةػػك، ص  َِّ، كا ر ػػاد الػػ  عمػػـ ا عػػراب صُٔلّسػػعراوويي، ص
كارت اؼ الإرب ي ي ةوػاف اييدلسػي،  ،ّّٔ، ك رح الكافوض ج ف جماعض ، صِٕٔ
كالر ػػػاد فػػػي  ػػػرح ا ر ػػػاد ي ػػػي الةسػػػف ال ػػػروؼ  الجرجػػػايي،  ُْٕ، ُُْ، َّْ/ ِ

 . ُّٓص
 . ُُٖ/ ْ(  ويظر:  رح التصرو  عم  التكإو ، ّ(
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كلمػا كػػاف ال ةػث وتعمػػؽ  يصػب المإػػارع الػذم هػػك  ةػد العكامػػؿ فػػي 
اليةػك العر ػػي فوػػد   ػػتمؿ ال ةػث عمػػ  تماوػػد تطرةػػت فوػل  لػػ  ةإػػوض العامػػؿ، 

يعسػػػػاا ، كعمػػػػ  ذّذػػػػض م اةػػػػث : جعمػػػػت ايكؿ  عيػػػػكاف : ايةػػػػرؼ الياصػػػػ ض  
كا تمؿ عم  ذّذض مطالب كهي : ( ٍف( ك(لٍف( ك(كٍي(، كجعمت الذايي  عيكاف 
: ايةػػػرؼ الياصػػػ ض  إإػػػمار ( ف( ، كا ػػػتمؿ عمػػػ  سػػػتض مطالػػػب كهػػػي : جـ 
التعموػػؿ ، كجـ الجةػػكد ، ك(ةتػػ ( ، ك( ك( ، كالعػػاّ ، كالػػكاك ، ككػػاف الم ةػػث 

ػػػػا الذالػػػث  عيػػػػكاف : الوػػػػكؿ العصػػػػؿ فػػػػي تعوػػػػوف الياصػػػػب ل مععػػػػؿ المإػػػػارع ،  مك
 الخاتمض فود إمكيتاا  هـ ما تكصميا  لول مف يتائج .

 التمىيد :
يكمػػػػا كػػػػاف العاعػػػػؿ رفعنػػػػا ،   العامػػػػؿ عنػػػػد النحػػػػاة : ةػػػػاؿ الم ػػػػرد : ((كاع

. كةػاؿ ا ػف جيػي : ((ةػاؿ   ػك (ُ(كالمععكؿ يص نا ًلويعىػركؽى العاعػؿ عػف المععػكؿ((
صػب المععػكؿ:  يمػا فعػؿ ذلػؾ لمعػرؽ  سةاؽ (كهك الزجاج( في رفع العاعػؿ كي

ػا ؟ ةوػؿ الػذم فعمػكه  ةػـز   وياما فإف ةوؿ: فاٌّ عكس الةػاؿ فكايػت فرةنػا  وإن
؛ كذلػػؾ  فك الععػػؿ ج وكػػكف لػػل  كذػػر مػػف فاعػػؿ كاةػػد، كةػػد وكػػكف  لػػل مععػػكجت 
ًفػػػع العاعػػػؿ لومتػػػل كييًصػػػبى المععػػػكؿ لكذرتػػػل ، لووػػػؿك فػػػي كّماػػػـ مػػػا  كذوػػػرة ، فىري

 .  (ِ(وكذر في كّماـ ما وستخعكف((استذومكه ك 
كذهػػب ا ػػف جيػػي  لػػ   فك العامػػؿ هػػك المػػتكمـ ، فوػػاؿ: (( ج تػػراؾ  ذا 
يكمػػا  ( لػػـ تعمػػؿ فػػي الةوووػػض  ػػوئنا ...كاع ، فػػإفك (إػػربى : إػػربى سػػعوده جععػػرى ةمػػتى
ةػػاؿ اليةكوػػكف : عامػػؿ لعظػػي كعامػػؿ معيػػكم ؛ لوػػركؾ  فك  عػػض العمػػؿ وػػاتي 

ٍمػرنا ةػائـه، ك عإػل وػاتي عارونػا س  نا عف لعػظ وصػة ل ،  كمػررتي  زوػد، كلوػتى عى
ػػػا فػػػي الةوووػػػػض  عػػػف مصػػػاة ض لعػػػظ وتعمػػػؽ  ػػػل كرفػػػع الم تػػػد   اج تػػػداّ ... فامك
كمةصػػكؿ الكػػّـ، فالعمػػؿ مػػف الرفػػع كاليصػػب كالجػػر كالجػػـز  يكمػػا هػػك المػػتكمـ 

                                                 

 . ٖ/ُ( الموتإب ُ(
 . ْٗ/ ُ(  الخصائص ج ف جي ، ِ(
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يكما ةالكا : لعظي كمعيػكم ؛ لمػا ظاػرٍت  ذػار فعػؿ  يعسل، ج  يّ غوره .... كاع
 .(ُ(المتكمـ( 

مػػػػذهب ا ػػػػف جيػػػػي هػػػػذا صػػػػةو  فػػػػي  فك المػػػػتكمـ هػػػػك العامػػػػؿ  وػػػػد  فك 
ـى عموػػػل  ًكػػػ ٌج لىةي المػػػتكمـ ج ورفػػػع  ك ويصػػػب  ك وجػػػـز  ك وجػػػٌر ةسػػػب هػػػكاه ؛ كاع
 المةف كلةدذًت العكإ  في الكّـ كلكجديا  فك هياؾ مف ورفع العاعػؿ كهيػاؾ 

مػف ورفعػل، كوةصػؿ مذػؿ هػذا مف ويص ل، كهياؾ مف ويصب المععكؿ كهيػاؾ 
، كهػػذا لػػـ وةػػدث ؛ يفك المػػتكمـ العر ػػي مةكػػكـ  وكاعػػد  فػػي ةالػػض الجػػر كالجػػـز
المغض العر وض التي وجب  ف وت عاا، فاػك ورفػع العاعػؿ ؛ ييكػل فاعػؿ ، كويصػب 
المععكؿ ؛ ييكل مععكؿ،  ػؿ لسػاف المػتكمـ العر ػي وط ػؽ ةكاعػد العمػؿ سػمووض ، 

  ؿ وجد التكمؼ في مخالعتاا. ج وجد فواا تكمعنا
كةػػد يسػػب ا ػػف جيػػي كمػػا توػػدـ  لػػ  اليةػػاة  فك العامػػؿ عيػػدهـ معيػػكم، 
لكف ال ائع في كتب اليةك  فك العامؿ ج وككف  ٌج لعظونا سكل عامؿ الم تد  ، 

 (ِ(فإفك العامؿ فول معي  اج تداّ

ػػا  ف تكػػكف معر ػػض  ك  العامػػؿ المعنػػكم : الكممػػض فػػي المغػػض العر وػػض  مك
. كتكػػكف عّمػػض الرفػػع (ّ(م يوػػض ، فػػإٍف كايػػت معر ػػض كػػاف ايصػػؿ فواػػا  ٍف ترفػػع

ػملطى  الإمض  ك ايلؼ  ك الكاك، كعّمض الرفع هذه ج تتغور فػي اجسػـ  ٌج  ذا سي
فػكع مرفػكع عمول عامؿ ودعك  ل  يص ل  ك جره  ؛ كالدلوؿ عم   فك اجسػـ المر 

عم  ايصؿ ةكؿ اليةاة  :  فك الععؿ ورفع العاعؿ كويصب مععكجن  ك مععكلوف 
فك (ظػػف( ك خكاتاػػا ترفػػع  فك (كػػاف( ك خكاتاػػا ترفػػع اجسػػـ كتيصػػب الخ ػػر، كاع ، كاع
( ك خكاتاػػػػا تيصػػػػب اجسػػػػـ كترفػػػػع الخ ػػػػر،  فك ( فك اجسػػػػـ كتيصػػػػب مععػػػػكلوف، كاع

 وف مختمعوف.كلوس مف المعوكؿ  ٍف تؤدم ايداة عمم
                                                 

 . َُُ -َُٗ/ ُ(  المصدر يعسل ُ(
 . ََِ/ ُووؿ عمي  لعوض ا ف مالؾ، (  ويظر:  رح ا ف عِ(
 .ٕٔ(  ويظر: في اليةك العر ي ةكاعد كتط وؽ لمدكتكر مادم المخزكمي، صّ(
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فالعامػػػػؿ ج وكػػػػكف  ج معيػػػػ  مػػػػف المعػػػػايي،  وػػػػد  فك العػػػػرب اسػػػػتعممكا 
 دكات لتسموط المعي  العامؿ عم  اجسـ ، فعامؿ اليصب في المععكؿ  ل هك 
( هك معي  التككود  معي  المععكلوض كلوس الععؿ ، كعامؿ اليصب في اسـ ( فك

( هػك  ( كعامؿ يصب اجسـ  عد (لعؿك معيػ  الترجػي كلػوس (لعػٌؿ( ، كلوس ( فك
( هك معي  التميي كلوس (لوت(  كعامؿ اليصب في  كعامؿ اليصب في (لوتى
( ٌج( هػػػػك معيػػػػ  اجسػػػػتذياّ كلػػػػوس ( ٌج( ككػػػػذلؾ ةػػػػركؼ الجػػػػر، فإيكاػػػػا تعمػػػػؿ 
 معايواػػا، كةػػد ذكػػر اليةػػاة لكػػؿ ةػػرؼ عػػدة معػػاف ، فكػػؿ معيػػ  مياػػا وعػػٌد هػػك 

 الجٌر اييخرل.العامؿ ، ككذلؾ فوما وتعمؽ  عكامؿ 
ّن  كةػػػػد وتإػػػػمف المعمػػػػكؿ العامػػػػؿ فػػػػّ وةتػػػػاج  لػػػػ   داة ، فالةػػػػاؿ مػػػػذ
ميصػػكب  معيػػ  الةالوػػض ، كالتمووػػز ميصػػػكب  معيػػ  التمووػػز، كةػػد وػػدؽح هػػػذا 
العامػػؿ المعيػػكم ، فخ ػػر كػػاف ك خكاتاػػا كالميصػػكب الذػػايي لػػػ (ظػػف( ك خكاتاػػا 

ر  الػػػػذكر  فك اجسػػػػػـ يصػػػػ ا ؛ ييكامػػػػا ةامػػػػا موػػػػاـ الةػػػػػاؿ الميصػػػػكب ، كالجػػػػدو
 (ُ(الميصكب هذا ويعدح ةاجن عيد الككفووف ، ةس ما يسب  لواـ

ّن( ]ال وػرة :  ( في ةكلل تعال : (فى ىًر يكٍا ًمٍيلي ً ٌج ةىًمو ّن كالذم يصب  (ةمو
[ هك معي  اجستذياّ  الذم  فادتل ( ٌج( كلوس ( ٌج( ؛ كالدلوؿ عمػ  ذلػؾ ِْٗ

ػا فىعىميػكهي ً ٌج ةىًموػؿه  يكل ومغ  عمماا  ذا اي توض هذا المعي   يعول كوكلل تعال : (مك
( ]اليساّ:  ـٍ ٍياي  [.ٔٔمل

ػػػػػا  كػػػػػذلؾ فومػػػػػا وتعمػػػػػؽ  الععػػػػػؿ المإػػػػػارع ، فايصػػػػػؿ  ٍف وكػػػػػكف مرفكعن
ػػملطى عموػػل  كعّمػػض رفعػػل الإػػمض  ك ذ ػػكت اليػػكف، كج ويصػػب  ك وجػػـز  ٌج  ذا سي

، كةػد ذكػر اليةػاة ذلػؾ عيػ دما ةػالكا :  فك الععػؿ المإػارع عامؿ يصب  ك جـز
 (ِ(ورفع  ذا تجركد مف الياصب كالجاـز

                                                 

كالمػػػكفي فػػػي اليةػػػك الكػػػكفي   ُُٗـ  َّٕ/ِ(  ويظػػػر: ا يصػػػاؼ فػػػي مسػػػائؿ الخػػػّؼ،ُ(
 . ُّٕ -ُْٔ، كالدراسات المغكوض في العراؽ لموزاز، صُّٓ -ُِّص

 . ُّْ/ ِ، ك رح ا ف عووؿ عم   لعوض ا ف مالؾ، ِٔٔ(  ويظر: عمؿ اليةك ص ِ(
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كالػدلوؿ عمػػ   فك العامػػؿ فػػي الععػػؿ المإػػارع هػػك المعيػػ   ، فػػإفك (ج( 
ّن ، تجػػـز فػػي يةػػك ةكليػػا: ج تخػػف مػػف خايػػؾ ، كج تعمػػؿ فػػي يةػػك ةكليػػا :  مػػذ

مذالوف ؛ يف الةرؼ المسمـ ج وخكفي ، فمك كاف هذا العمؿ  ػ(ج( لعممٍت في ال
يكما عمؿ لممعي  الذم وةممل    وي يعسل لـ وتغور، كاع

فجـز في المذاؿ ايكؿ ؛ ييل  فاد معي  الياي، كلـ وعمػؿ فػي المذػاؿ 
الذايي ؛ ييل  فاد معي  يعي الةاؿ، ككذلؾ ( ٍف( فإيكاا تعمؿ  ذا  فػادت معيػ  

 ذا دلػػت عمػػ  معيػػ   ال ػػرط، كج تعمػػؿ  ذا  فػػادت معيػػ  اليعػػي، ك(مػػا( تجػػـز
 ال رط ، كج تعمؿ  ذا دلت عم  معي  اليعي.

ك ةػػػرؼ الجػػػـز كاليصػػػب عممػػػت لوػػػكة معايواػػػا، فكػػػؿ مػػػف (ج( الياهوػػػض 
كجـ ايمػر جزمػت الععػؿ المإػارع لوػكة معياهػػا المتاتوػض مػف ككياػا تعوػد معيػػ  
ا الطمب، ككذلؾ فعؿ ايمر فإيكل في الةوووض مجزكـ، لكف جماػكر اليةػاة ذه ػك 
 لػػػ   يكػػػل م يػػػي عمػػػ  السػػػككف، كمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ  ٌج لدجلتػػػل عمػػػ  معيػػػ  الطمػػػب 

ا.  دائمن
كاسػػتيادنا  لػػ  ذلػػؾ فػػإفك يكاصػػب الععػػؿ المإػػارع يصػػ ت لوػػكة معايواػػا 
ًّ مياػػػا تخملػػػص الععػػػؿ المإػػػارع لّسػػػتو اؿ مػػػع  فادتاػػػا  المكتسػػػ ض مػػػف  فك كيػػػ

ػػػا معوينػػػا  ك معيػػػ  مػػػف المعػػػايي كهػػػذا مػػػا سػػػي ويل عيػػػد الةػػػدوث عػػػف كػػػؿ  غرإن
ذا يسػػ يا فػػي هػػذا ال ةػػث العمػػؿ  لػػ  الةػػرؼ فإيكمػػا يوػػكؿ  ةػػرؼ عمػػ  ةػػدة ، كاع

 ذلؾ  وجازنا .
 المبحث األكؿ : األحرؼ النَّاصبة بنفسىا :

ةاؿ الخموؿ : ((  فك ( ٍف( يصؼ اسـ كتمامل  )أف( : المطمب األكؿ :
 ععؿ ، كوكلؾ :  ةب  ٍف  لواؾ ،  م :  ةب لواّؾ ، فصػار ( ٍف( ك(  لوػاؾ( 

في الموزاف اسمنا كاةدنا((
 )ُ) 

                                                 

 . ُْ( كتاب العوف ص ُ(
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فوػػػد سػػػموت ( ًف( الياصػػػ ض لمععػػػؿ المإػػػارع  عيػػػد اليةػػػاة مصػػػدروض ؛ 
كذكػػر اليةػػاة  (ُ(ييكاػػا كالععػػؿ المإػػارع  توػػدور اجسػػـ،  م: المصػػدر الصػػرو 

 فك ( ًف( الياصػػػػػ ض اختصػػػػػت مػػػػػف  ػػػػػوف يكاصػػػػػب الععػػػػػؿ  ايكاػػػػػا تعمػػػػػؿ ظػػػػػاهرة 
ذا دخمػػػػػػػػت ( ًف( الياصػػػػػػػػ ض عمػػػػػػػػ  الععػػػػػػػػؿ المإػػػػػػػػارع خمكصػػػػػػػػتل ( ِ(كمإػػػػػػػػمرة كاع
 .(ّ(لّستو اؿ

ػػػػا عػػػػف غػػػػرض اسػػػػتعمالاا فووػػػػكؿ ا ػػػػف ه ػػػػاـ  :  فك ( ٍف( تسػػػػتعمؿ   مك
:  ةػػدهما فػػي اج تػػداّ ((ةرفنػػا مصػػدرونا ياصػػ نا لممإػػارع كتوػػع فػػي مكإػػعوف 

( ]ال وػػػرة:  ـٍ ٍوػػػره لككيػػػ ػػػكميكٍا خى [ (كى ىف ُْٖفتكػػػكف فػػػي مكإػػػع رفػػػع يةػػػك (كى ىف تىصي
( ]اليػػػكر:  ٍوػػػره لكايػػػفك [ ِّٕ[ ( كى ىف تىٍععيػػػكٍا  ىٍةػػػرىبي ًلمتكٍوػػػكىل( ]ال وػػػرة: َٔوىٍسػػػتىٍعًعٍعفى خى

ـٍ  كالذايي  عد لعظ داؿٍّ عم  معي  غور الوووف، فتككف في مكإع رفع يةك ( ىلى
( ]الةدود:  ـٍ ييكا  ىف تىٍخ ىعى ةيميك ياي [ كيصب يةك (وىويكليػكفى يىٍخ ىػ  ُٔوىٍاًف ًلمكًذوفى  مى

[ كخعػػػػض يةػػػػك ( يكًذويىػػػػا ًمػػػػف ةىٍ ػػػػًؿ  ىف تىٍاًتويىػػػػا( ِٓ ىف تيًصػػػػو ىيىا دى ئًػػػػرىةه( ]المائػػػػدة: 
 (ْ( [ ُِٗ]ايعراؼ: 

ـ  ٌف مػا سيػملي  المصػدر وت وكف مف ايمذمض التػي است ػاد  اػا ا ػف ه ػا
ػا  ف ووػع خ ػرنا ، لكػف  المؤكؿ جاز كةكعل فاعّن كمععكجن كمجركرنا ، كجاز  وإن
  ػػرط  ف وكػػكف م تػػدؤه اسػػـ معيػػ  ج اسػػـ ذات ، ككػػذلؾ جػػاز  ف ووػػع م تػػد ن 
، عمػ   ر عػض   ال رط يعسل ؛ لذلؾ اختمؼ في  عراب يةك: عس  زوػده  ٍف ووػكـى

                                                 

،كمعتػػػػاح ٔ/ِ،كالموتإػػػػب لمم ػػػػرد ِِٖ/ْ،  ُّٓ-ُِٓ/ّ(  ويظػػػػر: كتػػػػاب سػػػػو كول، ُ(
 . ُٗٔالعمـك لمسككاكي ص 

، ك ػػرح ا ػػف ّٔٓ/ ُكك ػػؼ الم ػػكؿ فػػي اليةػػك،  ٔ/ ِ(  ويظػػر: الموتإػػب لمم ػػرد، ِ(
 .. ّْٔ/ ِعووؿ، 

كال سوط في  ػرح  َٓيظر:  رح الوصائد الس ع الطكاؿ ي ي  كر  ف اجي ارم، ص(  وّ(
 . ِٖ/ ُ، كمغي  الم وب ج ف ه اـ، ٖٓٗ -ْٖٗ/ ِالكافوض لركف الدوف ا ستر اذم، 

 . ِٖ -ِٕ/ ُ(  مغيي الم وب، ْ(
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الجماػكر،  يػل مذػؿ: كػاف زوػده ووػكـي ((كاست ػكؿ  ػافك  ةكاؿ :  ةػدها، كهػك ةػكؿ 
الخ ػػػػػر فػػػػػػي تاكوػػػػػػؿ المصػػػػػدر كالمخ ػػػػػػر عيػػػػػػل ذات، كج وكػػػػػكف الةػػػػػػدث عػػػػػػوف 

مىا كىافى هىػذىا اٍلويٍر في  (ُ(الذات(( ا اختمؼ في  عراب ةكلل تعال : (كى ؛ كلذلؾ  وإن
عف الذات، كهك  [ لكةكع ( ٍف وعترل( خ رنإّ ىف ويٍعتىرىل ًمف ديكًف الٌمًل( ]وكيس: 

ػػؿك هػػذا ا  ػػكاؿ  جعػػؿ ا وػػض  توػػدور: ((كمػػا كػػاف  مػػري هػػذا  الوػػر ف الكػػروـ، كةي
 .   (ِ(الوراف  ٍف وعترل((

 م : ج وجػػػكز  ف ووػػػاؿ : كػػػاف زوػػػد  ف ووػػػكـ ، فكوػػػؼ جػػػاز هػػػذا مػػػع 
عس  ؟ كالةوووض  فك الععؿ (ووكـ( مع (كاف( كاةع مكةع الخ ر ؛ فّ وصٌ   ف 

ػا (ووػكـ( مػع (عسػ ( ، فاػك  تدخؿ عمول ( ف( يفك اسماا (زوػد( اسػـ ذات ،  مك
كاةػػع مكةػػع العاعػػؿ ، كاسػػتيادنا  لػػ  ذلػػؾ فػػإفك لعػػظ الجّلػػض (ا( فاعػػؿ (وكػػٌؼ( 
كٍا( ]اليسػاّ:  في ايصؿ في ةكلل تعال : (عىسىػ  المٌػلي  ىف وىكيػؼك  ىػٍاسى الكػًذوفى كىعىػري

 ٍف وكػػؼك ا  ػػاس الػػذوف كعػػركا،  [ لكيػػل توػػدـ عمػػ  فعمػػل ، كالتوػػدور: عسػػ ْٖ
( ]ايعػػػراؼ:  ـٍ كي ػػػديكك ـٍ  ىف ويٍاًمػػػؾى عى ػػػ  رى حكيػػػ [ ُِٗككػػػذلؾ ةكلػػػل تعػػػال : (ةىػػػاؿى عىسى

ػػػ   يٍكلىػػػػًئؾى  ىف  كالتوػػػدور ، عسػػػ   ف وامػػػؾ ر كػػػـ عػػػدككـ ، كةكلػػػل تعػػػال : (فىعىسى
( ]التك ػػػض:   كلئػػػؾ  مػػػف  [ كالتوػػػدور : عسػػػ   ف وكػػػكفُٖوىكيكييػػػكٍا ًمػػػفى اٍلميٍاتىػػػًدوفى

الماتدوف ،  كالدلوؿ عم  ذلؾ مجوئل عم  ايصؿ في ةكلل تعال : (عىسىػ   ىف 
ػػكدنا( ]ا سػػراّ:  ػػا مكٍةمي وىامن [ كةكلػػل تعػػال : (فىعىسىػػ   ىف تىٍكرىهيػػكٍا ٕٗوىٍ عىذىػػؾى رى حػػؾى مى

ٍوػرنا كىًذوػرنا( ]اليسػاّ:  وىٍجعىؿى الٌملي ًفوػًل خى ةيػؿٍ ُٗ ىٍوئنا كى عىسىػ   ىف  [ كةكلػل تعػال : (كى
ػػػػػدنا(]الكاؼ:  [ ، فوكػػػػػكف(  ٍف ( كالععػػػػػؿ ِْوىٍاػػػػػًدوىًف رى لػػػػػي يٍةػػػػػرىبى ًمػػػػػٍف هىػػػػػذىا رى ى

  (ّ(المإارع فاعؿ عس 

                                                 

 . ُُٓ/ ُ(  المصدر يعسل ُ(
 .ُُٓ/ُ(  المصدر يعسل،ِ(
 . ُِٓ/ُ(  ويظر: المصدر يعسل ّ(
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جمػػػاع اليةػػػاة عمػػػ   فك ( ف( الياصػػػ ض لمععػػػؿ المإػػػارع ، اسػػػتعممت   كاع
ًلتيػػػػػؤككؿ كمػػػػػا  عػػػػػدها  المصػػػػػدر معاػػػػػكـ يةػػػػػكم خػػػػػاطح ، كالصػػػػػةو   فك ( ٍف( 

ؿ  اػػػا لجعػػػؿ الععػػػؿ المإػػػارع ووػػػع فػػػي مكةػػػع الم تػػػد  اسػػػتعممت كصػػػمض وتكصػػػ
عيػدما وكػكف خ ػره معيػ  مػف المعػايي ، كا وػات است ػاد  اػا ا ػف ه ػاـ ،  ك 
لجعػػػػؿ الععػػػػؿ المإػػػػارع ووػػػػع مكةػػػػع الخ ػػػػر عيػػػػدما وكػػػػكف الم تػػػػد  معيػػػػ  مػػػػف 

ّىذىػضى  ىوكػاـو ً جك  ـى اليكاسى ذى ٍمػزنا( ] ؿ عمػراف: المعايي، كوكلل تعال : ( وىتيؾى  ىجك تيكىمل رى
ٍممىايػفك ( ]الطػّؽ: ُْ ػٍعفى ةى ميايػفك  ىف وىإى ػاًؿ  ىجى [ ، كةكلػل تعػال : (كى يٍكجتي ايٍةمى
وىٍسػػػػعىٍكفى ًفػػػػي ْ ػػػػاًر يكفى المٌػػػػلى كىرىسيػػػػكلىلي كى ػػػػزىاّ الكػػػػًذوفى ويةى ػػػػا جى [ ، كةكلػػػػل تعػػػػال : (ً يكمى

 [.ّّايىٍرًض فىسىادنا  ىف ويوىتكميكٍا( ]المائدة: 
فما سيملي  المصدر المؤكؿ ، هك في الةوووض غور المصدر الصرو   

؛ يفك ( ٍف( كالععؿ المإارع ودٌؿ عم  الةدث كعمػ  الػذات كعمػ  زمػف معػوف 
 ،  ويما المصدر الصرو  ودؿ عم  الةدث فةسب ، كسواتي تعصوؿ ذلؾ .

؟ : ةاؿ ا ف ه ػاـ : ((كاختمػؼ  وؿ تقع الجممة فاع ن أك نائب فاعؿ
العاعػػؿ كيائ ػػل هػػؿ وككيػػاف جممػػض  ـ ج ؟ فالم ػػاكر الميػػع مطمونػػا ، ك جػػازه فػػي 

 (ُ(ه اـ كذعمب مطمونا يةك : وعج يي ةاـ زود (( 

كالةوووض  فك الجممض وجكز  ٍف توع فػاعّن  ك يائػب فاعػؿ  ٌج  فك العػرب 
 اسػػتعايكا  ػػػ ( ٍف( لجعػػؿ الجممػػض توػػع فػػي المكاةػػع التػػي ووػػع فواػػا المعػػرد،  فػػإذا
، جعػػػؿ الجممػػػض الععموػػػض (ةػػػاـ زوػػػد ( فػػػاعّن اسػػػتعممكا ( ٍف( كةػػػالكا:  ّن  رادكا، مػػػذ
وعج يي  ٍف ةػاـ زوػده ، فػػ( ٍف( لوسػت لاػا معيػ  سػكل غػرض الكصػؿ ؛ لاػذا ج 
وتغور مف معيػ  الجممػض  ػيّ عيػد ةػذفاا كةكليػا : وعج يػي ةػاـ زوػده ،  ٌج  يكػل 

 مخالؼ لمغض العرب مف ةوث التركوب .

                                                 

 .ِْٖ/ِ( مغيي الم وب  ُ(
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يةػػػػػك ةكليػػػػػا: وسػػػػػريي اٍف وصػػػػػدؽى زوػػػػػده ، فالعاعػػػػػؿ هػػػػػك جممػػػػػض  ككػػػػػذلؾ
 (وصدؽ زود( ك( ٍف(  داة كصؿ ج غور  .

فوكػػكف الععػػػؿ المإػػػارع ييًصػػػبى  عػػػد ( ٍف( ؛ يفك ( ٍف( اسػػػتعممت  داة  
كصػػػػؿ وتكصػػػػؿ  اػػػػا لجعػػػػؿ المإػػػػارع ووػػػػع مكةػػػػع المرفػػػػكع  ك الميصػػػػكب  ك 

عيد اليةاة مػف المكصػكجت  المجركر عم  اليةك الذم فصمياه  ؛ كلاذا عيدكتٍ 
 .(ُ(الةرفوض

يخمػػص ممػػا سػػ ؽ ذكػػره  ٌف ( ٍف( اسػػتعممت كصػػمض وتكصػػؿ  اػػا لجعػػؿ 
الععؿ المإارع ووع في المكاةع التي ج وص   ٍف ووػع فواػا  ٌج  اسػتعماؿ ( ٍف( 

 كومكف  جمالاا فوما واتي:   
 مكةع الم تد  الذم خ ره معي  مف المعايي.-ُ
 م تدؤه معي  مف المعايي.مكةع الخ ر الذم -ِ
 خ ر كاف الذم ةيدلر اسماا  معي  ايمر.-ّ
 مكةع العاعؿ.-ْ
 مكةع المععكؿ  ل.-ٓ
 مكةع المإاؼ  لول  عد ( عد( ك (ة ؿ(.-ٔ
 فاعؿ عس  ، كةد تودـ ذكر هذه المكاةع ك مذمتاا.-ٕ
مى   ىف -ٖ مكةع المجركر  ةرؼ الجر كوكلل تعال : (ةيٍؿ هيكى اٍلوىاًدري عى

(  ]اييعاـ:  ـٍ ًمكي ـٍ  ىٍك ًمف تىٍةًت  ىٍرجي ـٍ عىذىا نا ملف فىٍكًةكي مىٍوكي  [.   ٓٔوىٍ عىثى عى
مكةػػع الميصػػكب  يػػزع الخػػافض كوكلػػل تعػػال : ( ىٍغوػػان  ىف وييىػػزلؿي المٌػػلي -ٗ

 [  م: مف  م ويزؿ.َٗ ًمف فىٍإًمًل( ]ال ورة:
ـٍ  ىف -َُ ٍكٍا  ًػػًل  ىيعيسىػػاي ا اٍ ػػتىرى مخصػػكص ( ػػئس( كوكلػػل تعػػال : (ً ٍئسىػػمى

ا  يىزىؿى الٌملي  ىٍغوان  ىف وييىزلؿي الٌملي( ]ال ورة:  كٍا ً مى  [.َٗوىٍكعيري

                                                 

 . ُُْ/ ُ، ك رح ا ف عووؿ، ِٖ/ ُ(  ويظر: مغيي الم وب، ُ(
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مكةع العاعؿ جسـ العاعؿ كوكلل تعػال : (كمػا هػك  مزةزةػل مػف -ُُ
 [.ٔٗالعذاب  ٍف وعمر( ]ال ورة: 

ميكهىا ً ٌج -ُِ ـٍ  ىف وىػػػٍدخي ػػػافى لىايػػػ ػػػا كى اسػػػـ  كػػػاف مػػػؤخر كوكلػػػل تعػػػال : (مى
( ]ال ورة:  آًئًعوفى  [.ُُْخى

لىػػٍوسى اٍل ًػػرح  ًػػاىٍف -ُّ مكةػػع المجػػركر  ةػػرؼ جػػر زائػػد كوكلػػل تعػػال : (كى
 [.ُٖٗتىٍاتيٍكٍا اٍل يويكتى ًمف ظيايكًرهىا( ]ال ورة: 

ذيكٍا مكةع المستذي  الميصكب كوكلل تع-ُْ ـٍ  ىف تىٍاخي ال : (كىجى وىًةؿح لىكي
ديكدى الٌمًل( ]ال ورة:  افىا  ىجك ويًوومىا ةي  [.ًِِٗممكا  تىٍوتيميكهيفك  ىٍوئنا ً ٌج  ىف وىخى

ػػا( التػػي تعوػػد معيػػ  التخووػػر كوكلػػل تعػػال : -ُٓ مكةػػع اجسػػـ  عػػد ( مك
ػا  ىف  مك ػا  ىف تيٍمًوػيى كىاًع ( ]ايعػػراؼ: (ةىػاليكٍا وىػا ميكسىػ  ً مك ٍمًوػوفى [. ُُٓيككيػكفى يىٍةػفي اٍلمي

ػػػا الواؤيػػػا ةاصػػػؿ، فتكػػػكف ( ٍف(  مك ػػػا الوػػػاؤؾ ةاصػػػؿ كاع كالتوػػػدور فومػػػا و ػػػدك :  مك
 كالععؿ، كةعت هيا مكةع المصدر الصرو .

ًسػػٍ تيـٍ -ُٔ ـٍ ةى مكةػػع الميصػػكب ايكؿ لظػػف ك خكاتاػػا كوكلػػل تعػػال : ( ى
يكضى( ]ال وػرة: ميكٍا اٍلجى ّن، ُُْ  ىف تىٍدخي [، كالتوػدور:  ـ ةسػ تـ دخػكلكـ الجيػض ةاصػ

 كهذا هك المكةع الذايي لكةكع ( ٍف( كالععؿ، مكةع المصدر الصرو .
ٍمًكػًل  ىف -ُٕ ـٍ ً فك  وىػضى مي ـٍ ًي ًػوحاي ةىػاؿى لىايػ ( كوكلل تعال : (كى مكةع خ ر ( فك

(  ]ال وػػرة:  ـي التكػػا يكتي لمجػػيس، كوكلػػل تعػػال : [.  كخ ػػر( ج ( اليافوػػض ِْٖوىػػٍاًتوىكي
ا( ]اليساّ:  ٍمةن ا  ىٍويىايمىا صي ا  ىف ويٍصًمةى مىٍوًامى يىٍاحى عى ّى جي [، كةد ص  ذلؾ ، ُِٖ(فى

( ك (ج( اليافوض لمجيس معي  مف المعايي.  كما تودـ ، يفك اسـ ( فك
مكةػػػع ال ػػػدؿ  ك الجممػػػض التعسػػػوروض ، كوكلػػػل تعػػػال : (ةيػػػٍؿ وىػػػا  ىٍهػػػؿى -ُٖ
ـٍ  ىجك يىٍع يػػػدى ً ٌج المٌػػػلى ( ]اؿ عمػػػراف: اٍلًكتىػػػاًب تى  ػػػكىاّ  ىٍويىيىػػػا كى ىٍوػػػيىكي ػػػضو سى عىػػػالىٍكٍا ً لىػػػ  كىمىمى

ْٔ.] 
ٍوتىػػػضي -ُٗ ـي اٍلمى مىػػػٍوكي ػػػٍت عى مى رل مكةػػػع اجسػػػـ المعطػػػكؼ ، كوكلػػػل تعػػػال : (ةي

ًيوىػػػ ػػػا  يًهػػػؿك ًلغىٍوػػػًر المٌػػػًل  ًػػػًل كىاٍلميٍيخى مى ـي اٍلًخٍيًزوػػػًر كى لىٍةػػػ ـي كى دلوىػػػضي كىاٍلػػػدك ٍكةيػػػكذىةي كىاٍلميتىرى ضي كىاٍلمى
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ػػًب كى ىف تىٍستىٍوًسػػميكٍا  مىػػ  اليحصي ػػا ذي ًػػ ى عى مى ػػا ذىككٍوػػتيـٍ كى ػػا  ىكىػػؿى السكػػ يعي ً جك مى مى ػػضي كى كىاليكًطوةى
( ]المائدة:   [ ًّ ايىٍزجىـً

كردت ( ٍف( في مكاإع ةمومض مف الور ف  إفادة )أف( معنى التعميؿ :
ي  التعموؿ ،  م :  ة ماا جـ العمض مودرة ، كوكلل تعال  عف الكروـ تعود مع

ا فىتيذىكلرى ً ٍةدىاهيمىا اييٍخرىل(]ال ورة:  [ ِِٖ اادة اليساّ :  ( ىف تىًإؿك ٍ ٍةدىاهيمى
كج  (ِ(كهي عيد سو كول  تودور:  يٍف تإٌؿ، كهذا ما عمول جماكر اليةاة (ُ(

وجكز  ٍف وككف التودور: مخافض  ٍف تإؿ: فوصور المعي : مخافض  ٍف تذكر 
 .(ّ( ةداهما ايخرل  ذا إمت، كهك عكس المعي  المراد

كذهب الدكتكر فاإؿ السامرائي  ل   يكاا تعود التعموؿ  ذاتاا مف غور 
  (ْ(تودور جـ العمض ف ماا

 لمعي  الكصؿ ، كهي هيػا كالذم  راه  فك ( ٍف( ما استعمماا العرب  جٌ 
اسػػتعممت كصػػمض لتسػػموط معيػػ  التعموػػؿ المستةصػػؿ مػػف السػػواؽ عمػػ  الععػػؿ 

 (تإؿ( .
مػػػف  (ٓ(كةوػػػؿ :  يكاػػػا تعوػػػد معيػػػ  ال ػػػرط ، كهػػػك مػػػا ذهػػػب  لوػػػل العػػػراّ

ـٍ  ىف تىكيػكفى  يمكػضه ًهػيى  ىٍر ىػ ّن  ىٍوػيىكي ػ ـٍ دىخى ػايىكي   الككفووف، كةكلل تعال : (تىتكًخذيكفى  ىٍومى
ػػضو( ]اليةػػؿ:  [  م :  تتخػػذكف  ومػػايكـ خدوعػػض كمكػػرنا، كةػػاؿ مجاهػػد: ًِٗمػػٍف  يمك

كػػػػايكا وةػػػػالعكف الةمعػػػػاّ فوجػػػػدكف  كذػػػػر مػػػػياـ ك عػػػػزك فويوإػػػػكف ةمػػػػؼ هػػػػؤجّ 
كوةػػالعكف  يكلئػػؾ ، فياػػكا عػػف ذلػػؾ ،  فػػػ( ٍف( فػػي ا وػػض  فػػادت معيػػ  التعموػػػؿ 

                                                 

 . ّٔ -ّٓ/ ُ، كمغي  الم وب، ُُٔ(  ويظر:  عراب الوراف لميةاس، صُ(
 . ُّٖ/ ُ، كال واف في غروب  عراب الوراف، ْٓ/ ُ(  ويظر: كتاب سو كول، ِ(
/ ُكالت وػػػاف فػػػي  عػػػراب الوػػػراف لمعك ػػػرم،  ُُٔاب الوػػػراف لميةػػػاس، ص (  ويظػػػر:  عػػػر ّ(

ُٖٔ . 
 . ِٓٗ/ّ(  ويظر : معايي اليةك ْ(
 . ُّّ/ ُ(  ويظر: معايي الوراف، ٓ(
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ػك  (ُ(كالتودور: يٍف تككف ـٍ  ىف تيٍؤًمييػكا ً المكػًل كةكلل تعػال : (ويٍخًرجي وكػاكي فى الركسيػكؿى كىاًع
( ]الممتةيػػػػض:  ـٍ وكػػػػاكـ مػػػػف مكػػػػض  ومػػػػايكـ ُرى لكيػػػػ [ كالمعيػػػػ  وخرجػػػػكف الرسػػػػكؿ كاع

( ]ال ػعراّ:  (ِ( ر كـ ػٍؤًمًيوفى [  ّكةكلل تعػال   : (لىعىمكػؾى  ىػاًخعه يكٍعسىػؾى  ىج وىكيكييػكا مي
فىعىاىػػا ، كالمعيػ  لعمػؾ ةاتػؿ يعسػؾ لتػركاـ ا ومػ اف  ، كةكلػل تعػال : (كىالسكػمىاّ رى

ػػعى اٍلًموػػزىافى } [ (( معيػػ  الػػّـ، ٖ-ٕ{  ىج تىٍطغىػػٍكا ًفػػي اٍلًموػػزىاًف( ]الػػرةمف: ٕكىكىإى
 .(ّ(يٍف ج تطعكا(( 

كوسػم  المععػكؿ لػل ، مععػكجن يجمػل ،  كقكع )أف كالفعؿ( مفعكءن لػه :
ّن  ، كةد كردت ( ٍف( ، كمععكجن مف  جمل  ، كوعرب هذا ا عراب  ٍف    اف تعمو

كالععػػؿ ،  اػػػذا المعيػػ  فػػػي مكاإػػع كذوػػػرة مػػػف الوػػراف الكػػػروـ ، مػػف ذلػػػؾ ةكلػػػل 
ػػده  ـٍ ةيػػٍؿ ً فك اٍلايػػدىل هيػػدىل المٌػػًل  ىف ويػػٍؤتى   ىةى ػػف تى ًػػعى ًدوػػيىكي تعػػال : (كىجى تيٍؤًمييػػكٍا ً ٌج ًلمى

ـٍ ًعيػػػدى رى  ككي ػػػآجح ػػػا  يكًتوػػػتيـٍ  ىٍك ويةى ٍذػػػؿى مى ( ] ؿ عمػػػراف: مل ـٍ [  كهػػػذا مػػػف كػػػّـ ّٕ لكيػػػ
ػػػا  الواػػػكد فومػػػا  وػػػياـ ، كوكػػػكف ةكلػػػل تعػػػال : (ةيػػػٍؿ ً فك اٍلايػػػدىل هيػػػدىل المٌػػػًل( كّمن
ػػا  ػػوف كّمػػوف، كاختمػػؼ فػػي تاكوػػؿ هػػذه ا وػػض عمػػ   ةػػكاؿ ،  صػػةاا :  معترإن
كةالػػت طائعػػض مػػف  هػػؿ الكتػػاب ج تظاػػركا مػػا عيػػدكـ مػػف العمػػـ  ٌج لمػػف كػػاف 

دوػػػػيكـ ، العمػػػػـ المتعمػػػػؽ  صػػػػعض الي ػػػػي مةمػػػػد (صػػػػم  ا عموػػػػل كسػػػػمـ( عمػػػػ  
المكتػػكب فػػي التػػكراة كراهػػض  ٍف وطمػػع عموػػل الم ػػرككف فوكػػكف ذلػػؾ عكينػػا لاػػـ 
ػػػػػا فوتعممكيػػػػػل مػػػػػيكـ  عمػػػػػ  تصػػػػػدوول ككراهػػػػػض  ٍف وطمػػػػػع عموػػػػػل المسػػػػػممكف  وإن

ػػض عمػػوكـ، فوكلػػل تعػػال : ( ٍف وػػؤت (   جك ككـ  ػػل،  م:  وتخذكيػػل ةي توػػدور: فوةػػاجح
لػػئّ وػػؤت ، عيػػد الكسػػائي كالعػػراّ مػػف الكػػكفووف، فو ػػؿ ( ٍف( جـ العمػػض موػػدرة ، 
ّن عمواػػا، كةػػاؿ ال صػػروكف:  فك  ك يإػػمرٍت (ج(  ك ةػػذفت ؛ يفك فػػي الكػػّـ دلػػو

                                                 

 .ْٖٓ/ ُكتعسور الوراف العظوـ ج ف كذور،  َٖٓ(  ويظر:  عراب الوراف لميةاس، صُ(
عػػػراب ا ِٓ/ ّ(  ويظػػػر: معػػػايي الوػػػراف لمعػػػراّ، ِ( . كمغيػػػي َُُْلوػػػراف لميةػػػاس، صكاع

 . ّٔ/ ُالم وب، 
عرا ل لمزجاج، ّ(  . ٕٔ/ٓ(  معايي الوراف كاع
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(ج( ج تيإػػمر كلوسػػػت ممػػػا وةػػذؼ،  ػػػؿ التوػػػدور : كراهػػض  ٍف وػػػؤت  ، فةػػػذؼ 
ّن عموا ا، كةػذؼ المإػاؼ كيوا ػض المإػاؼ  لوػل (كراهض( ؛ يفك في الكّـ دلو

ميا ػػل فػػي المعيػػ  كا عػػراب جػػائز فػػي الوػػراف الكػػروـ ، كوكلػػل تعػػال  : (كاٍسػػاًؿ 
( كةوػػؿ :  يكاػػا تعوػػد اليعػػي ُ[ كالتوػػدور كاسػػاؿ  هػػؿ الوروػػض(ِٖالوىٍروىػػضى( ]وكسػػؼ: 

ه ػػاـ: كػػ( ًف( المكسػػكرة كةوػؿ:   فك المعيػػ :  كج تؤميػكا  ػػاٍف وػؤت ، كةػػاؿ ا ػف 
 كالراج  ما تودـ ذكره. (ِ(((كالصكاب  يكاا مصدروض كة ماا جـ العمض مودرة((

ـٍ  ىف تىًإػمحكٍا( ]اليسػاّ:  [ ةػاؿ ُٕٔكمف ذلؾ ةكلل تعال : (وي ىولفي الٌملي لىكي
ٌّ   (ّ(العػػػػراّ : ((معيػػػػاه :  ٌج تإػػػػمكا((  كجعػػػػؿ ا ػػػػف ةتو ػػػػض ا وػػػػض  معيػػػػ : لػػػػئ

كالتوػػػدور عيػػػد ال صػػػرووف : كراهػػػض  ف  (ٓ(فووفكهػػػذا هػػػك مػػػذهب الكػػػك  (ْ(تإػػػمكا
تإػػػػػمكا، كهػػػػػك مععػػػػػكؿ يجمػػػػػل، كالوػػػػػكؿ الذالػػػػػث :  فك المعيػػػػػ : و ػػػػػوف ا لكػػػػػـ 

كاست عد ا ف عا كر هػذا الكجػل ، فوػاؿ   (ٔ(الإّلض، فإذا  وكياا لكـ اجتي تمكها

                                                 

عرا ػػل لمزجػػاج،   ُٓ،ُّ(  ويظػػر: مجػػاز الوػػر ف ي ػػي ع وػػدة ص ُ( / ُكمعػػايي الوػػراف كاع
عػػراب الوػػراف لميةػػاس، صّّٔ، ِّٔ ، كزاد المسػػور فػػي عمػػـ التعسػػور ج ػػف  َُْ، كاع

، كتعسػور الوػراف ُُِ/ ْكالجػامع يةكػاـ الوػراف لمورط ػي، ، ُّّ -َّّ/ ُالجكزم، 
 .ُّْ/ ُ، كفت  الودور لم ككايي، ِّٕ/ ُالعظوـ ج ف كذور ، 

 . ّٔ/ ُ(  مغيي الم وب، ِ(
 . َِْ/ُ(  معايي الور ف ّ(
 . ِِٓ(  ويظر : تاكوؿ م كؿ الور ف ص ْ(
 كػػر  ػػف اييوػػارم ص ، ك ػػرح الوصػػائد السػػ ع ي ػػي  ُُّ/ُ(  ويظػػر : مجػػالس ذعمػػب ٓ(

َِْ-ُِْ. 
عرا ػػل لمزجػػاج، ٔ( عػػراب الوػػراف لميةػػاس، ص ُُّ/ ِ(  ويظػػر: معػػايي الوػػراف كاع ، َِِكاع

، كالكسػػوط فػػي تعسػػور الوػػراف المجوػػد لمكاةػػدم  ُِٔ/ ُكم ػػكؿ  عػػراب الوػػراف لمووسػػي، 
، كالتسػػػاوؿ لعمػػػـك ُِٖ/ ُ، كال وػػػاف فػػػي غروػػػب  عػػػراب الوػػػراف، ُْٔ/ ِاليوسػػػا كرم، 

، ْٕٓ/ ّ، كال ةػر المةػوط ي ػي ةوػاف اجيدلسػي، َّٔ/ ُؿ ج ف جزم الكم ػي، التيزو
 .  ّٔ/ُ، كمغيي الم وب، ِِٓكالجي  الدايي، ص
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: ((كةد جعؿ  عض المعسػروف ( ٍف تإػمكا( مععػكجن  ػل لػػ(و وف( كةػاؿ : المعيػ  
فك ا فومػػػا  ويػػػل مػػػف العػػػرائض ةػػػد  ػػػوكف لكػػػـ إػػػّلكـ الػػػذم كيػػػتـ عموػػػل فػػػي  

الجاهموػػػػض ، كهػػػػذا  عوػػػػد  ذ لػػػػوس مػػػػا فعمػػػػكه فػػػػي الجاهموػػػػض إػػػػّجن ة ػػػػؿ مجػػػػيّ 
ال ػػػروعض ؛ يفك ةسػػػمض المػػػاؿ لوسػػػت مػػػف ايفعػػػاؿ الم ػػػتممض عمػػػ  صػػػعض ةسػػػف 

ة كالم ػركة ؛ كيفك كة و   وكيل ،  ٌج  ذا كاف فواػا ةرمػاف لمػف هػك ةووػؽ  المؤاسػا
المصػػدر مػػع ( ٍف( وتعػػوف  ٍف وكػػكف  معيػػػ  المسػػتو ؿ ؛ فكوػػؼ وصػػ   ٍف ويػػػراد 

 (ُ( ػ( ٍف وإمكا( إّجن ةد مإ ((
ا كمو ػػكجن ،  ذا كػػاف المػػراد  وػػاف  كةػػكؿ ا ػػف عا ػػكر هػػذا وكػػكف صػػةوةن
إػػّلاـ فومػػا مإػػ  ، كلػػـ وكػػف فػػي مةمػػل  ذا كػػاف المػػراد  وػػاف إػػّلاـ فومػػا 

 كج مايع مف  رادة هذا المعي  .واتي ، 
ـٍ   ـٍ رىسيػػكلييىا وي ىػػولفي لىكيػػ ػػاّكي كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال : (وىػػا  ىٍهػػؿى اٍلًكتىػػاًب ةىػػٍد جى

( ]المائدة:  اّيىا ًمف  ىً ورو مى  فىٍترىةو ملفى الرحسيًؿ  ىف تىويكليكٍا مىا جى [ كالمعي  كي ُٗعى
ٌّ توكلكا  (ِ(ج توكلكا كهػذه التوػدورات معايواػا  (ْ(ض  ٍف توكلػكا،  ك كراهػ  (ّ( ك لئ

( ]اليةػؿ:  ـٍ كىاًسيى  ىف تىًموػدى ً كيػ :  (كى ىٍلوى  ًفي ايىٍرًض رى ّن متوار ض، فوكلل تعال  مذ
ٌّ تموػد  كػـ،  ك، كػي ُٓ [ وص   ٍف وككف  تودور: كراهض  ٍف تمود  كػـ،  ك، لػئ

                                                 

 .   ّّْ/ْ( التةرور كالتيكورُ(
عػػػػراب الوػػػػراف لميةػػػػاس، ص َِٖ/ُ(  ويظػػػػر: معػػػػايي الوػػػػراف لمعػػػػراّ، ِ( ، كزاد ِِٖ، كاع

 . َُٗ/ ِالمسور في عمـ التعسور، 
، ك ػػرح الوصػػائد السػػ ع ي ػػي  كػػر  ػػف ايي ػػارم ص  ُُّ/ُ: مجػػالس ذعمػػب (  ويظػػرّ(

َِْ-ُِْ . 
 .ِِٖ(  ويظر:  عراب الوراف لميةاس، صْ(
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 ٍف ج تإطرب كتمود :  معي  تإطرب، كالمعي  : مف  جؿ  (ُ(ج تمود  كـ 
  كـ.

مىػػػ   ػػػف ةىٍكًمػػػًل عى وكػػػضه مل ػػػ  ً جك ذيرل ػػػفى ًلميكسى ػػػا  مى كمػػػف ذلػػػؾ ةكلػػػل تعػػػال : (فىمى
( ]وكيس:  ـٍ ـٍ  ىف وىٍعًتيىاي مىًئًا مى ٍكؼو ملف ًفٍرعىٍكفى كى مىػ  ّٖخى عىٍميىا عى [ كةكلل تعال : (كىجى

ـٍ  ىًكيكػضن  ىف وىٍعوىايػكهي ( ]ا سػراّ:  ييػكا ج [ كةكلػل تْٔةيميػكً ًا عػال : (وىػا  ىوحاىػا الكػًذوفى  مى
ـٍ ًل ىٍعضو  ٍاًر  ىٍعًإكي كا لىلي ً اٍلوىٍكًؿ كىجى ٍكًت اليكً يل كىج تىٍجاىري ـٍ فىٍكؽى صى تىٍرفىعيكا  ىٍصكىاتىكي

( ]الةجػػػرات:  كفى ـٍ كى ىيػػػتيـٍ ج تىٍ ػػػعيري ػػػاليكي [ كةكلػػػل تعػػػال : (وىػػػا  ىوحاىػػػا ِ ىف تىٍةػػػ ىطى  ىٍعمى
كا الكػػػًذوفى  اىالىػػػضو فىتيٍصػػػً ةي ػػػا ً جى ـٍ فىاًسػػػؽه ً يى ىػػػاو فىتى ىوكييػػػكا  ىف تيًصػػػو يكا ةىٍكمن ػػػاّكي ييػػػكا ً ف جى  مى

( ]الةجػػرات:  ٍمػػتيـٍ يىػػاًدًموفى ػػا فىعى مىػػ  مى ػػضن ٔعى [ كةكلػػل تعػػال : (كىجى تىٍجعىميػػكٍا المٌػػلى عيٍرإى
كٍا  ىٍوفى  تيٍصًمةي تىتكويكٍا كى كٍا كى ـٍ  ىف تى ىرح اًيكي [ كا وض يزلت في ِِْاليكاًس ( ]ال ورة: يٍومى

 يياس ةمعكا  ٌج وصمكا  عض  رةاماـ، كةكلل تعال : (كجى تىٍاكيميكهىا ً ٍسرىافنا كى ًػدىارنا 
كٍا( ]اليسػػػاّ:  [ ك ػػػدارنا : ت ػػػادركف  كػػػؿ  مػػػكاؿ الوتػػػام  ة ػػػؿ  مػػػكغاـ، ٔ ىف وىٍك ىػػػري

ٌّ وك ػػرك  ذىكلػػٍر  ًػػًل فوكػػكف التوػػدور: كراهػػض  ٍف وك ػػركا ،  ك، لػػئ ا، كةكلػػل تعػػال : (كى
ػا كىسىػ ىٍت( ]اييعػاـ:  [ كمعيػ  تي سػؿ : تيةػ س،  ك، تيؤخػذ، َٕ ىف تيٍ سىؿى يىٍعسه ً مى

 ك، تيػػرتاف،  ك، تيسػػمـ  لػػ  الاػػّؾ، كالمعيػػ : كذكلػػرهـ  ػػالوراف كراهػػض  ٍف تسػػمـ 
ويٍمًسػػػػؾي السكػػػػمىاّ  ىف تىوىػػػػ مىػػػػ  يعػػػػس  لػػػػ  الاػػػػّؾ  ػػػػذيك اا ، كةكلػػػػل تعػػػػال : (كى عى عى

ٌّ توػػع ، كةكلػػل تعػػال : (ً فك ٓٔايٍرًض( ]الةػػج:  [  م: كراهػػض  ف توػػع،  ك، لػػئ
كج( ]فػػاطر:  [  م: كراهػػض  ف تػػزكج ، ُْالمكػػلى ويٍمًسػػؾي السكػػمىاكىاًت كىايٍرضى  ىف تىػػزي

ـي المكػلي  ىف تىعيػكديكا ًلًمٍذًمػ ٌّ تزكج، كةكلل تعػال  فػي ةػدوث ا فػؾ: (وىًعظيكيػ ًل(  ك، لئ
[  م: وعظكـ ا كراهض  ٍف تعػكدكا لمخػكض فػي مذػؿ هػذا ال اتػاف، ُٕ]اليكر: 

ـٍ كىالسكػػعىًض  ىف ويٍؤتيػػكا  يٍكًلػػي اٍلويٍر ىػػ ( ]  كةكلػػل تعػػال : (كىج وىٍاتىػػًؿ  يٍكليػػكا اٍلعىٍإػػًؿ ًمػػيكي
[، يزلت هذه ا وض الكرومض في   ي  كر (رإي ا عيػل( فإيكػل كػاف ِِاليكر: 

                                                 

، كال رهػػػاف فػػي عمػػػـك  ِٕٗ،  ِِٗ(  ويظػػر:  عػػراب الةػػػدوث الي ػػكم ، لمعك ػػرم  ص ُ(
 .َُُٔالور ف ، لمزرك ي ص 
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مسػط  لعوػره ، كييكػل  ةػد  ةر ائػل ، فممػا خػاض مػع الخائإػوف فػي  ويعػؽ عمػ 
ةػدوث ا فػػؾ ،  ةسػػـ  ٍف ج ويعػػؽ عموػػل ةػػطح ، فيزلػػت كالمعيػػ : كج وةمػػؼ  يكلػػك 

ٌّ وعطكا  يكلي ةرا تاـ  .(ُ(العإؿ ميكـ كالسكعض كراهض  ٍف وعطكا ،  ك، لئ
كف ، ةػػد ةوػػؿ كالوػػكجف السػػا واف المػػذاف ةػػاؿ  امػػا ال صػػروكف ، كالككفوػػ

 اما في تعسػور الوػر ف الكػروـ ، ة ػؿ  ف تكػكف هيػاؾ مدرسػض ككفوػض ، كة ػؿ  ف 
تيموكز المدرسض ال صروض مياا ،  ك توترف  اا ،  فود كجدتي هذوف التودوروف فػي 

هػػػػ ، ة ػػػؿ الخموػػػؿ كسػػػو كول مػػػف َُٓتعسػػػور مواتػػػؿ  ػػػف سػػػموماف المتػػػكف  سػػػيض 
 (ِ(مف كتب في اليةك الككفي  ال صرووف ، كة ؿ   ي جععر الرؤاسي  كؿ

ـٍ  ىف تىًإػمحكٍا( ]اليسػاّ:  فود ةاؿ في تعسور ةكؿ ا تعال  (وي ىولفي المٌػلي لىكيػ
ٌّ تخطئكا ةسػمض المكاروػث((ُٕٔ كةػاؿ فػي تعسػور ةكلػل تعػال  : (وىػا  (ّ([،(( لئ

ػػا  ػػًؿ  ىف تىويكليػػكٍا مى ػػفى الرحسي مىػػ  فىتٍػػرىةو مل ـٍ عى ـٍ رىسيػػكلييىا وي ىػػولفي لىكيػػ ػػاّكي  ىٍهػػؿى اٍلًكتىػػاًب ةىػػٍد جى
( ]المائػػػدة:  اّيىػػا ًمػػػف  ىً ػػػورو ٌّ توكلػػػكا(( ُٗجى كةػػػاؿ فػػػي تعسػػػور  (ْ([، ((وعيػػػي لػػػئ

مىػػ  ةيميػػك  عىٍميىػػا عى ـٍ  ىًكيكػػضن  ىف وىٍعوىايػػكهي ( ]ا سػػراّ: ةكلػػل تعػػال  : (كىجى [ ((وعيػػي ًْٔ ًا
ٌّ وسػػػمعكا الوػػػر ف((  ّن لػػػئ ػػػٍر  ًػػػًل  ىف  (ٓ(ذوػػػ ذىكل كةػػػاؿ فػػػي تعسػػػور ةكلػػػل تعػػػال  : (كى

((َٕتيٍ سىؿى يىٍعسه ً مىا كىسى ىٍت( ]اييعاـ:  ٌّ ت سػؿ يعػسه كةػاؿ فػي  (ٔ( [ ((وعيػي لػئ
                                                 

عرا ػػػل، ُ( ، كممخػػػص  عػػػراب الوػػػراف ِٕ/ ٓ، ُٗٗ، ُٕٓ/ ّ(  ويظػػػر: معػػػايي الوػػػراف كاع
، ُٓ -َٓ/ ّ، َُ/ ِ، ُِّ/ ُكزاد المسػػػور فػػػي عمػػػـ التعسػػػور،  ُُٕلمت روػػػزم ص

ٓ /ِّٔ ،ِّٕ- ّّٕ ،ٔ /ِٖٔ. 
(   كؿ مػػػف كإػػػع مػػػف الكػػػكفووف كتا نػػػا فػػػي اليةػػػك الكػػػكفي ، هػػػك   ػػػك جععػػػر الرؤاسػػػي  ِ(

، كايعػػّـ  ُٖ/ُهػػػ  سػػتاذ الكسػػائي كالعػػراّ ، ويظػػر :  غوػػض الكعػػاة ُٕٖالمتػػكف  سػػيض 
 .ُِٕ/ٔلمزركمي 

 . ِٕٓ/ُ(  تعسور مواتؿ  ف سموماف  ّ(
 . َِٗ/ُ(  المصدر يعسل ْ(
 . ِٗٓ/ِ(  المصدر يعسل ٓ(
 . ّّٓ/ُ(  المصدر يعسل ٔ(



522 

 

ويٍمًسػػػػؾي السكػػػػمى  مىػػػػ  ايٍرًض( ]الةػػػػج: تعسػػػػور ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كى [ ٓٔاّ  ىف تىوىػػػػعى عى
ٌّ توػع عمػ  ايرض((  كةػاؿ فػي تعسػور ةكلػل تعػال  : (ً فك المكػلى  (ُ(((ووكؿ : لػئ

كج( ]فاطر:  { (( ٌج تزكج مف مكإػعاما(( ُْويٍمًسؾي السكمىاكىاًت كىايٍرضى  ىف تىزي
كٍا( ]اليساّ: كةاؿ في تعسور ةكلل تعال  : (كجى تىٍاكيميكهىا ً ٍسرى ( ِ( ً دىارنا  ىف وىٍك ىري افنا كى
 (ّ([،(( ووكؿ : و ادر  كماا خ وض  ف و م، الوتوـ الةمـ ؛ فواخذ ميل مالل(( ٔ

كجعؿ :  ف ، كالععؿ ، فوما تودكـ  تودور : كراهض  ف ،  ك ، خ وض  ف 
ٌّ ،  ك مػف  جػؿ  ف  ، كما جاّ في تعسور مواتؿ ، كةاؿ  ل ال صروكف ،  ك لػئ

ػا فػػي تعسػػور مواتػؿ ، كةػػاؿ  ػػل الككفوػكف ، فوػػل يظػػر ؛ يفك  ج ، كمػا جػػاّ  وإن
في ذلؾ ةم نػا كتةروعنػا لدجلػض ال ػاهد الور يػي مػف ا ذ ػات  لػ  اليعػي ، هػذا مػف 
جاض كمػف جاػض  خػرل ،  يكػل  ذا  خػذيا  مػا ذهػب  لوػل اليةػاة ،  فك ةكلػل تعػال  

ـٍ  ىف تىًإػػمح  : (وي ىػػولفي المٌػػلي لىكيػػ ّن [   معيػػ  : و ػػوف ا لكػػـ مػػف ُٕٔكٍا( ]اليسػػاّ: مػػذ
ـى ةػاؿ   جؿ  ف ج تإمكا ، فما العرؽ  ذف في المعي   وف ا ذ ات كاليعي ؟! كًل
، س ةايل ،  ف تإمكا ، كلػـ ووػؿ ،  ف ج تإػمكا ؟!  كػاف ا ، تعػال  ذكػره ، 

د اليةػاة وعجزه ذلؾ ؟!  ـ  يكل ، جؿ كعّ ،  خطا ةوف ةاؿ ،  ف تإمكا ، فػارا
 ف وصػػػػةةكا هػػػػذا الخطػػػػا  جعماػػػػا  التوػػػػدور الػػػػذم ذه ػػػػكا  لوػػػػل ؟! فعػػػػي ايخػػػػذ 
 مذهب اليةاة هيا ماخذ ك وػر ، كمػا  يكػل وةػدث ذغػرة ك وػرة فػي المغػض كالتع وػر 
الور يي ؛ يفك في مذه اـ هذا دعكل  ل  تساكم المذ ػت كالميعػي ، كجػكاز  ف 

 لػػ  تسػػاكم ايلعػػاظ كالتراكوػػب وةػػٌؿ  ةػػدهما مةػػٌؿ ا خػػر ؛  م : هػػي دعػػكل 
المتياةإػػػض فػػػي دججتاػػػا ؛ فمػػػف  جػػػؿ تعػػػادم هػػػذه المآخػػػذ كجػػػب عػػػدـ ايخػػػذ 
 توػػدورات اليةػػاة ، ككجػػب تعسػػور هػػذه ال ػػكاهد الور يوػػض  دجلػػض ا ذ ػػات ، كمػػا 

 جاّت عم  ظاهرها ، ككما  ييزلت مف لدف الخ ور الةكوـ .
                                                 

 . ّٖٗ/ِ(  المصدر يعسل ُ(
 . ٕٗ/ّ(  المصدر يعسل ِ(
 . ُِٓ/ُ(  المصدر يعسل ّ(
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لػػػذا وجػػػب تاكوػػػؿ ا وػػػض عمػػػ   سػػػاس هػػػذه الةوووػػػض ؛ فيوػػػكؿ كمػػػف ا  
الادل كالسداد :  فك :  ف ، كالععؿ ،  م :  ف تإمكا ، فػي ةكلػل تعػال  (وي ىػولفي 

ـٍ  ىف تىًإػػمحكٍا( ]اليسػػاّ:  [ جػػيّ  اػػا  صػػوغض ا ذ ػػات مػػف  جػػؿ  ف ُٕٔالمٌػػلي لىكيػػ
ف سػ  نا كعمػض لاػا ؛ فمػوس المعيػ  تككف س  نا كعمض لمت ووف ، ج  ف وكػكف الت وػو

 ذف كمػػا تػػكهـ اليةػػػاة ة ػػؿ التوػػػدور : و ػػوف ا لكػػػـ مػػف  جػػػؿ  ف تإػػمكا ؛  ػػػؿ 
المعيػػػ  المػػػراد : و ػػػوف ا لكػػػػـ مػػػف  جػػػؿ  يككػػػـ تإػػػػمكف ،  ك مػػػف  جػػػؿ  يككػػػػـ 
تإمكف و وف ا لكػـ ،  ك و ػوف ا لكػـ  سػ ب  يككػـ تإػمكف ،  ك  سػ ب  يككػـ 

 لكػػـ ، كالغػػرض مػػف كركد :  ف ، كالععػػؿ هيػػا ، مذ تنػػا  ذّذػػض تإػػمكف و ػػوف ا
  مكر : 

ايكؿ :  ذ ػػات ةصػػكؿ مإػػمكيل  ؛ فوػػد  ذ ػػت كةػػكع الإػػّؿ عيػػدما 
 جعمل س  نا لمت ووف .

 الذايي :  ظاار العمض الةووووض لمت ووف .
الذالػػػث :   ػػػراز ةاجػػػض ا يسػػػاف  لػػػ   ػػػرع ا ، ؛ ذلػػػؾ  يكػػػل وإػػػٌؿ  ذا 

 هداه ، فالإّؿ داّ ، كج دكاّ لل  ٌج ات اع الكتاب كالسيض .ا تعد عف 
ككذلؾ كاف الغرض مف مجيّ :  ف ، كالععؿ ، مذ تنا في ةكلل تعػال  

( ]اليةػؿ:  ـٍ كىاًسػيى  ىف تىًموػدى ً كيػػ [ كهػك  ذ ػات ةصػػكؿ ُٓ: (كى ىٍلوىػ  ًفػي ايىٍرًض رى
فكةاػػػػػا ؛ اإػػػػػطراب ايرض ؛ عيػػػػػدما جعػػػػػؿ اإػػػػػطرا اا سػػػػػ  نا لخمػػػػػؽ الج ػػػػػاؿ 

ك ظاار العمض مف كإع الج ػاؿ ، كةاجػض ايرض  لواػا جسػتورارها ، كالمعيػ  
:  لو  في ايرض ركاسي مف  جؿ  يكاا تمودي  كـ ،  ك  س ب  يكاا تمودي  كػـ ، 

ـي المكػػػلي  ىف تىعيػػػكديكا ًلًمٍذًمػػػًل( ]اليػػػكر:  [ : فمػػػوس ُٕككػػػذلؾ ةكلػػػل تعػػػال :  (وىًعظيكيػػػ
ة ، كاةتإػػػاه توػػػدورهـ : وعظكػػػـ ا مػػػف  جػػػؿ  ف ج المعيػػػ  كمػػػا ذهػػػب اليةػػػا

تعػكدكا لمذمػػل ،  ػػؿ المعيػ  الةوووػػي : وعظكػػـ ا  سػ ب  يككػػـ تعػػكدكف لمذمػػل ، 
 ك وعظكـ ا مف  جؿ  يككـ تعكدكف لمذمل ، كةد عادكا لمذمل فػي هػذه ايوػاـ ، 

 ككذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في  ووض ال كاهد الور يوض .
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ذا كاف ج   دك مف استعماؿ مصطم  المععكؿ يجمل في  عػراب :  ف كاع
، كالععػػؿ ، فػػي ةػػاؿ ا ذ ػػات ، فػػي مذػػؿ هػػذه ال ػػكاهد الور يوػػض ، فػػإفك المكافػػؽ 
لةوووض تاكوماا  ف ويعرب مععكجن يجمل مودكمنا ؛ ييكل كاف سػ  نا كعمػض لمػا ة مػل ، 

  نا كعمػض لعػدـ الإػّؿ كلك ةاؿ : و وف ا لكـ  ف ج تإمكا ، لكػاف الت وػوف سػ
، كاةتإػػ  عيدئػػذو  عػػراب :  ف كالععػػؿ الميعػػي ، مععػػكجن يجمػػل مػػؤخرنا ، كعمػػ  

ػعى اٍلًموػزىافى } فىعىاىػا كىكىإى {  ىج تىٍطغىػٍكا ٕهذا المعي  جاّ ةكلػل تعػال  : (كىالسكػمىاّ رى
[ كالمعيػ  : كإػع الموػزاف مػف  جػؿ  ف ج تطغػكا ٖ-ًٕفي اٍلًموزىاًف( ]الػرةمف: 

 في الموزاف . 
ةػػاؿ ا ػػف عطوػػض فػػي تعسػػور ةػػكؿ  دءلػػة )أف( عمػػى اءسػػتقباؿ مالبنػػا :

( }اليةػػػؿ :  ٍديىػػػاهي  ىف يكويػػػكؿى لىػػػلي كيػػػف فىوىكيػػػكفي ّو ً ذىا  ىرى ػػػٍي ػػػا ةىٍكلييىػػػا ًل ى ا تعػػال  : (ً يكمى
{((كةد تجيّ ( وعيي (  ٍف(  في مكإع ج ومةظ فواا الزمف كاذه ا وض ، َْ

ًمػػػٍف  وىاتًػػػًل  ىف تىويػػػكـى السكػػػمىاّ كىا ـٍ ككوكلػػػل تعػػػال  : ( كى ػػػاكي ـك ً ذىا دىعى يٍرضي  ًػػػاىٍمًرًه ذيػػػ
(} الػركـ :  ػكفى كرد عموػل  (ُ({ كغوػر ذلػؾ(( ِٓدىٍعكىةن ملفى ايٍرًض ً ذىا  ىيتيـٍ تىٍخريجي

 (ِ(  ك ةواف  وكلل : (( ؿ تدٌؿ عم  المستو ؿ في جموع  مكرها(( 

كالصةو  ، فوما و ػدك، مػا ذهػب  لوػل ا ػف عطوػض ، كهػذا هػك المػذهب 
 (ّ(ه الدكتكر فاإؿ السامرائيالذم ت يا

وجكز ةذؼ ( ٍف( كو و  عمماا في ةالض العطؼ كوكلػل  حذؼ )أف( :
ػػابو  ىٍك ويٍرًسػػؿى  ػػلي المكػػلي ً ج كىٍةونػػا  ىٍك ًمػػف كىرىاّ ًةجى ػػا كىػػافى ًل ى ىػػرو  ىف ويكىملمى مى تعػػال : (كى

( ]ال ػػػػػكرل:   [  م:  ك  ٍف ورسػػػػػؿ رسػػػػػكج، كةػػػػػد تةػػػػػذؼ ( ف( كويمغػػػػػ ُٓرىسيػػػػػكجن
( ]الزمػر:  اًهميكفى كيلي  ىٍع يدي  ىوحاىا اٍلجى [، ْٔعمماا، كوكلل تعال : ( ىفىغىٍورى المكًل تىٍاميري

كايصػػؿ:  ٍف  ع ػػد، فممػػا ةػػذفت ( ٍف( رفػػع الععػػؿ  عػػدها، كةوػػؿ:  يكاػػا  توػػدور: 
                                                 

 . ّْٗ/ّ( المةرر الكجوز ُ(
 . ِٖٔ/ٓ ( ال ةر المةوطِ(
 . ُِٗ/ّ( ويظر : معايي اليةك ّ(
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 فغوػػرى اً  ع ػػد فومػػا تػػامركيلي
ـي  (ُ( ًمػػٍف  وىاتًػػًل ويػػًروكي  ، كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال : (كى
طىمىعنا( ]الركـ:  ٍكفنا كى [ يفك التودور:  ٍف وروىكـ ،  يصب الععؿ، فممػا ِْاٍل ىٍرؽى خى

ٍفػػػػعي الععػػػػؿ وعيػػػػي  لغػػػػاّ عمماػػػػا  (ِ(ةػػػػذفت ( ٍف( رفػػػػع الععػػػػؿ ػػػػٍذؼي ( ٍف( كرى ، كةى
كغرإػػاا كالغاوػػض مػػف ذلػػؾ جعػػؿ المإػػارع داًج عمػػ  الةػػاؿ  عػػد  ٍف كػػاف داًج 

كف المعي :  فك هذه ا وض يراها ا ف؛ كهي  وض في ايغمب عم  اجستو اؿ فوك
 تتكرر كمما جادت السماّ  غوذاا.

ّىةى( ]  ػػراه ـ:   ػػ ييػػكٍا ويًووميػكٍا الصك كفػي ةكلػػل تعػال : (ةيػػؿ للًع ىػػاًدمى الكػًذوفى  مى
كةوػػؿ :  فك  (ّ([، ذهػػب سػػو كول  لػػ   فك التوػػدور:  ٍف ووومػػكا، فػػػ( ٍف( مةذكفػػضُّ

ّـ طمػػب مةذكفػػض، كهػػي جـ ايمػػر،  م: لووومػػكا الصػػّة، (ووومػػكا( مجػػزكـ  ػػ
كةوؿ :  يكاا جكاب طمب مودكر،  م: اةومكا الصّة ووومكها، كةوؿ:  ياا جكاب 
 رط مودكر ، كالتودور:  ٍف توؿ لاـ ذلؾ ووومػكا الصػّة ، ك رجػ  ايةػكاؿ:  يكاػا 

كا كمف ذلؾ ةكلل تعال : (ةيؿ لل  (ْ(جكاب (ةؿ(  م: جكاب طمب ييكا وىٍغًعري مكًذوفى  مى
ـى المكػػًل( ]الجاذوػػض:  ػػكف  ىوكػػا ةيػػؿ للًع ىػػاًدم وىويكليػػكٍا ًُْلمكػػًذوفى ج وىٍرجي [ كةكلػػل تعػػال : (كى

( ]ا سػراّ:  [ ، ووػػكؿ ايخعػش: ((فػاجراه عمػػ  المعػظ ةتػػ  ّٓالكتًػي ًهػيى  ىٍةسىػػفي
(فموغعػػركا( ك (ةػػؿ صػػار جكا نػػا  ػػايمر، كةػػد زعػػـ ةػػكـ:  فك هػػذا  يكمػػا هػػك عمػػ  

                                                 

، ك رح الوصائد الس ع الطػكاؿ، ي ػي ٖٓ/ ِ، كالموتإب، ََُ/ ّ(  ويظر: الكتاب، ُ(
عػػػراب الوػػػراف لميةػػػاس، صُّٗ كػػػر  ػػػف اجي ػػػارم، ص / ِ، كمغيػػػي الم وػػػب، ٖٖٖ، كاع

ُْٔ . 
 . ُْٔ/ ِ، كمغيي الم وب، ُِٔ/ ِ(  ويظر: معايي الوراف لمعراّ، ِ(
 .ٗٗ/ ّويظر: كتاب سو كول،   (ّ(
عراب الوػراف لميةػاس، صُُ/ ِ(  ويظر: معايي لمعراّ، ْ( ، كال وػاف فػي غروػب ُْٖ، كاع

 -ِِٓ/ ُ، كمغيػػي الم وػػب، ُُْ -ُُّ، كالجيػػ  الػػدايي، صٗٓ/ ِ عػػراب الوػػراف، 
ِِٔ ،ِ/ُْٔ. 
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لع ػادم فمووكلػكا(.... كلػك جػاز هػذا لجػاز ةػكؿ الرجػؿ : ووػـ زوػد ، كهػك وروػد : 
    (ُ(لووـ زود (( 
ةػاؿ العػركاّ : ((جػاّت ( ٍف( فػي مكإػع ك يسػوطٍت مػف  )أف( الزائدة : 

ـٍ ج تيٍؤًمييػكفى ً المكػًل كىالركسيػكؿي وىػٍدعيككي  ػا لىكيػ مى ـٍ ًلتيٍؤًمييػكا  خر، فود ةػاؿ ا تعػال : (كى
( ]الةدوػػػد:  ـٍ مىػػػ  المٌػػػًل( ]  ػػػراهوـ: ٖ ًػػػرى لكي ككػػػؿى عى ػػػا لىيىػػػا  ىٌج يىتىكى مى [، كةػػػاؿ تعػػػال : (كى

[، فمف  لو  ( ٍف( فالكممض عم  جاض العر وض التي ج عمكض فواػا، كالععػؿ فػي ُِ
فود جعؿ العراّ ( ٍف( في سػكرة   ػراهوـ زائػدة ، كمػا وعاػـ مػف  (ِ(يصب، ةاؿ((

 ّمل.ك
ػػً وًؿ المٌػػًل( ]ال وػػرة:  ػػا لىيىػػا  ىجك ييوىاتًػػؿى ًفػػي سى مى [، ِْٔكفػػي ةكلػػل تعػػال : (كى

ةاؿ ايخعش: (( ( ف( زائدة، كمػا زوػدت  عػد (لمكػا( ك (لػك( كمعيػاه، كمػا ليػا ج 
يواتؿ في سػ وؿ ا ، ك عمػؿ ( ٍف( كهػي زائػدة ، كمػا ةػاؿ: مػا  تػايي مػف  ةػد: 

 .(ّ(فاعمؿ (مف( كهي زائدة((
كةػػػد اختمػػػؼ اليةػػػاة فومػػػا ذهػػػب  لوػػػل ايخعػػػش، فمػػػياـ مػػػف كافوػػػل كهػػػـ 
ايكذروػػض فوػػاؿ:  زوػػادة ( ٍف( فػػي هػػذه ا وػػض كيةكهػػا، كمػػياـ مػػف ردك عموػػل ةكلػػل 

 .(ْ(ك يكر  ٍف تككف زائدة ؛ يياا لك كايت زائدة لـ تيصب

                                                 

 . ّٔ(  معايي الوراف صُ(
 .ُُٖ/ ُ(  معايي الوراف لمعراّ، ِ(
 . ِِٗكويظر :تساوؿ العكائد ج ف مالؾ  ص ُِٗالوراف لأخعش، ص(  معايي ّ(
عرا ػػػػل لمزجػػػػاج، ْ( ، كا غعػػػػاؿ فػػػػي اليةػػػػك ي ػػػػي عمػػػػي ِٕٗ/ُ(  ويظػػػر: معػػػػايي الوػػػػراف كاع

،  ك ػرح عمػدة الةػػافظ ُٗٓ/ ُكالت وػاف فػي  عػراب الوػراف لمعك ػرم،  ٖٗ/ ِالعارسػي، 
، كالػػػػدر ُُٖ/ ُظػػػػكر، ، كلسػػػػاف العػػػػرب ج ػػػػف ميِّٕكعػػػػدة الّفػػػػظ ج ػػػػف مالػػػػؾ، ص

، ّْ -ّّ/ ُ، كمغيػػي الم وػػب، ُٖٓ -ُٕٓ/ ِالمصػكف فػػي عمػـك الكتػػاب المكيػكف، 
 .ِّٓ -ِِٓ/ ِكال رهاف في عمـك الوراف لمزرك ي، 
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: مػػػػا ذهػػػػب  لوػػػػل   ػػػػك الةسػػػػف ، رةمػػػػل ا،  كةػػػػاؿ ا ػػػػف مالػػػػؾ: ((ةمػػػػتي
ػػا ( ٍف( فػػي ةكلػػل تعػػال : ( ٌج يواتػػؿ( فمصػػدروض دخمػػت  عػػد (مػػا إػػعوؼ ،  ك مك

 .(ُ(ليا( لتإميل معي  (ماميعيا(((
كهػػذه الوإػػوض فػػي الةوووػػض وي غػػي  ٍف ج وختمػػؼ فواػػا اليةػػاة ؛  ذ مػػف 
المعػػػػركؼ ، كمػػػػا توػػػػدـ ،  ٌف ( ٍف(  ذا دخمػػػػت عمػػػػ  الععػػػػؿ المإػػػػارع خمكصػػػػتل  

لياصػػ ض  يعسػػاا  ك  إإػػمار ( ف(، فاػػي لّسػػتو اؿ ، كهػػذا هػػك  ػػاف ايةػػرؼ ا
 (ِ(جموعاا عيدهـ ، تيصب ايفعاؿ المستو مض 

ووػػػػػكؿ الزمخ ػػػػػرم: ((( ٍف( وػػػػػدخؿ عمػػػػػ  الععػػػػػؿ المإػػػػػارع كالماإػػػػػي 
ذا دخػػػػؿ عمػػػػ  المإػػػػارع لػػػػـ وكػػػػف  ٌج  كوككيػػػػاف معػػػػل فػػػػي تاكوػػػػؿ المصػػػػدر، كاع

ّن((  .(ّ(مستو 
ج يػػي ةوامػػل كووػػكؿ ا ػػف عصػػعكر: ((كوعج يػػي  ٍف ووػػكـ زوػػد، تروػػد: وع

لػػػل السػػػوف  ك  فومػػػا وسػػػتو ؿ ؛ كلػػػذلؾ ج تػػػدخؿ ( ٍف( عمػػػ  الععػػػؿ الػػػذم فػػػي  كك
سكؼ، فّ توكؿ: وعج يػي  ٍف سػووكـ زوػده، ك ف سػكؼ ووػكـ زوػده: كراهػض الجمػع 

كووػكؿ: ((كاعمػػـ  (ْ( ػوف ةػػرفوف وعوػداف  ػػوئنا كاةػدنا كهػػك التخمػوص لّسػػتو اؿ((
ذا دخمػػت  فك يكاصػػب ايفعػػاؿ فواػػا مػػا ويصػػب الععػػ ؿ  يعسػػل، كهػػك ( ٍف( ... كاع
 .(ٓ(عم  الععؿ المإارع خمكصتل لّسو اؿ((

                                                 

 .ُِٖٓ/ ِ(   رح الكافوض ال افوض، ُ(
كمعتػػػػاح َُٕٕ/ّ، ّٕٔ/ِ،كالمةػػػػرر فػػػػي اليةػػػػك  َّ،  ٔ/ِ(  ويظػػػػر  : الموتإػػػػب ِ(

 .ُٗٔالعمـك لمسٌكاكي ص
 .ُُْ(  المعصؿ في عمـ العر وض، صّ(
 .ِْٖ/ ِ(   رح الجمؿ ج ف عصعكر، ْ(
 .ّّٖ/ ِ(  المورب ج ف عصعكر، ٓ(
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كووكؿ المالوي : ((( ٍف(  تككف مصػدروض ...  ٌج  يكاػا  ذا دخمػت عمػ  
ػػػتل لّسػػػتو اؿ((  كووػػػكؿ ا ػػػف ه ػػػاـ: ((ك( ٍف( هػػػذه مكصػػػكؿ  (ُ(المإػػػارع خصك

ا كػػػػػاف  ك ماإػػػػػونا  ... ك( ٍف( ةرفػػػػػي ، كتكصػػػػػؿ  الععػػػػػؿ المتصػػػػػرؼ مإػػػػػارعن
 .(ِ(الداخمض عم  المإارع تخملصل لّستو اؿ((

كهػذا مػػا وجمػػع عموػػل اليةػػاة، فالمكاإػع التػػي تجػػردت مػػف ( ٍف( كايػػت 
 رادة معيػػ  الةػػاؿ، كالمكاإػػع التػػي كردت فواػػا ( ٍف( كػػاف ذلػػؾ  رادة معيػػ  
اجسػػػتو اؿ، فا وػػػض التػػػي ذهػػػب ايخعػػػش  لػػػ   فك ( ٍف( فواػػػا زائػػػدة كاردة إػػػمف 

ػا لىيىػا  ىجك ةك  مى ـي اٍلًوتىاؿي  ىجك تيوىاًتميكٍا ةىاليكٍا كى مىٍوكي لل تعال : (ةىاؿى هىٍؿ عىسىٍوتيـٍ ً ف كيًتبى عى
لككٍ  ـي اٍلًوتىاؿي تىكى مىٍوًا ةىٍد  يٍخًرٍجيىا ًمف ًدوىاًريىا كى ىٍ يىآًئيىا فىمىمكا كيًتبى عى ٍا ييوىاًتؿى ًفي سىً وًؿ الٌمًل كى

ّن  ( ]ال ورة:  ً جك ةىًمو ـٍ ٍياي  [.ِْٔمل
فدجلػػض اجسػػتو اؿ فػػي هػػذه ا وػػض كاإػػةض مػػف خػػّؿ الجممػػض ال ػػرطوض 
( كالمعيػػ :  ج توػػاتمكف عػػدككـ  ذا فػػرض عمػػوكـ الوتػػاؿ   ـي اٍلًوتىػػاؿي مىػػٍوكي (ً ف كيتًػػبى عى
؟ فاػذا السػواؽ ووتإػي اسػتعماؿ ( ٍف( ، فػّ وكػكف  لغاؤهػا كعػدـ ذكرهػا جاروػا 

 ، كما ذهب العراّ، كج وص  عدحها زائدة، كما ذهب ايخعش عم  جاض العر وض
هكػػػذا كػػػاف وي غػػػي مػػػف لػػػدف اليةػػػاة تكجوػػػل اسػػػتعماؿ ( ٍف( ،  ك عػػػدـ 

 استعمالاا.
كةد رجةيا فػي المكإػكع السػا ؽ مػذهب مػف ر ل  فك ( ٍف( ج تخمػص 
المإػػارع  لػػ  اجسػػتو اؿ فػػي كػػؿ  مكرهػػا ،  ػػؿ فػػي  غمػػب  مكرهػػا ، فعػػي هػػذه 

ـك تكجوػػله  خػػر  عػػـ ك كذػػر  صػػالض مػػف التكجوػػل السػػا ؽ ، كهػػك  فك ( ٍف( الةالػػض  ذىػػ
استعممت لغرض الكصؿ ،  م : لجعػؿ الععػؿ المإػارع ووػع فػي المكاةػع التػي 
ج وصػػػ   ٍف ووػػػع فواػػػا  ٌج  اسػػػتعماؿ ( ٍف( كمكةػػػع العاعػػػؿ ،  ك المععػػػكؿ ،  ك 

فػي كاةػدة مػف ذلػؾ المجركر ، فتستعمؿ ( ٍف( عيدما ويػراد جعػؿ المإػارع ووػع 
                                                 

 .ُّٗ(  رصؼ الم ايي، صُ(
 . ِٖ/ُ(  مغيي الم وب ِ(
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ّن ، صعض ،  ك ةاجن ، فود جاّ في  ،  ك يةكها ، كج تستعمؿ عيد كةكعل ، مذ
الػػدر المصػػكف : ((( ٌج يواتػػؿ( فوػػل ذّذػػض  كجػػل :  ظارهػػا ،  يكاػػا عمػػ  ةػػذؼ 
ػػذفت ( في(...كالذػػايي  ةػػرؼ الجػػر ، كالتوػػدور : كمػػا ليػػا فػػي  ٌج يواتػػؿ ، ذػػـ ةي

ة...كعم  هػػذا فالجممػػض الميعوػػض فػػي مةػػؿ يصػػب مػػذهب ايخعػػش  فك ( ٍف( زائػػد
 .(ُ(عم  الةاؿ(( 

فا وػػػػات التػػػػي جػػػػاّت  اسػػػػتعماؿ ( ٍف( تكجػػػػل التكجوػػػػل ايكؿ ، كالتػػػػي 
 جاّت مجردة مياا تكجل عم   يكل  رود مف المإارع معي  الةاؿ .

ػا ( لػف( فاػي : ج  ٍف :  المطمب الثاني : )لف( : ةاؿ الخموػؿ : (( ك مك
كصمت لكذرتاا في الكّـ  ج ترل  يكاػا ت ػ ل فػي المعيػ  ( ج( كلكياػا  ككػد ، 
توػػكؿ : لػػف وكرمػػؾ زوػػده معيػػاه : كايكػػل وطمػػع فػػي  كرامػػل ، فيعوػػت عيػػل كككػػدتى 

  (ِ(اليعي  ػ( لف( ، فكايت (لف(  ككد مف ( ج((( 
(لػػف( عيػػد الخموػؿ  صػػماا: (ج  ٍف( ذػػـ ةػػذفت  كهػذا مػػا يسػػب  لوػل  ػػافك 

ػػػػػا  لػػػػػ    لػػػػػؼ (ج( كهمػػػػػزة ( ٍف( فصػػػػػارت (لػػػػػف( كةػػػػػد يسػػػػػب هػػػػػذا الوػػػػػكؿ  وإن
كةػػػػد يوػػػػؿ ايخعػػػػش هػػػػذا الػػػػر م كذكػػػػر  يكػػػػل ةػػػػكؿ ، كالصػػػػةو   فك  (ّ(الكسػػػػائي

ك عػد  ٍف يسػب الم ػرد هػذا الػر م  لػ  الخموػؿ  (ْ(المإارع ويصب  ػػ(لف( يعسػاا
 .(ٓ(عيدم ما ةاؿ(( ةاؿ: ((كلوس الوكؿ

                                                 

 . ُٕٓ/ِ(  الدر المصكف لمسموف الةم ي ُ(
 . ٖٖٔ( كتاب العوف ص ِ(
، كالجيػ  الػدايي،  ِِٗائد ج ف مالؾ ص،  كتساوؿ العك  ٓ/ ّ( ويظر: كتاب سو كول، ّ(

 . ُِٔ/ ّ، ك كإ  المسالؾ، ِْٖ/ ُ، كمغيي الم وب، ِْٖص
 . ُُِ/ ُ(  ويظر: معايي الوراف، ْ(
 .  ٔ,ٖ/ ِ( الموتإب، ٓ(
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كذهػب العػراّ  لػ   فك (لػػف(  صػماا (ج( ذػـ ةم ػػت ايلػؼ يكينػا فصػػارت 
 (ُ((لف( كةد  يكر اليةاة صةض هذوف الوكلوف 

كذهػػب الزمخ ػػرم مػػذهب الخموػػؿ فوػػاؿ : ((ك(لػػف( لتاكوػػد مػػا تعطوػػػل 
(ج( مف يعي المستو ؿ توكؿ : ج   رح الوـك مكايي ، فإذا ككدت ك ددت ةمت 

 .(ِ(  رح الوـك مكايي((: لف 
كةػػاؿ المػػرادم : (((لػػف( ةػػرؼ يعػػي...كج ومػػـز  ٍف وكػػكف يعواػػا مؤ ػػدنا 
خّفنا لمزمخ رم ، ذكر ذلؾ فػي  يمكذجػل : كةػاؿ فػي غوػره : (لػف( لتاكوػد مػا 
تعطول (ج( مف يعي المستو ؿ : ةػاؿ ا ػف عصػعكر : كمػا ذهػب  لوػل دعػكل ج 

 .(ّ(دلوؿ عمواا،  ؿ ةد وككف اليعي  ػ(ج(  كد مف اليعي  ػ(لف((( 
ػػػا  وكلػػػل : ((كج تعوػػد (لػػػف( تككوػػػد  كهػػذا مػػػا يسػػ ل  لوػػػل ا ػػػف ه ػػاـ  وإن
اليعي خّفنا لمزمخ رم في ك افل كج تا وده خّفنا لل فػي  يمكذجػل ، ككّهمػا 

 .(ْ(دعكل  ّ دلوؿ(( 
( ٓ(كذهب جمعكر اليةػاة  لػ   فك (لػف( ج تعوػد تككوػد اليعػي كج تا وػده 

كاستيادنا  ل  ما ذهب  لول الزمخ رم فود فسر ةكلل تعال   (ُ(خّفنا لمزمخ رم
                                                 

، ك ػػػػػرح الممػػػػػع ي ػػػػػي يصػػػػػر ِّٕ( .ويظػػػػػر: عمػػػػػؿ اليةػػػػػك ي ػػػػػي الةسػػػػػف الػػػػػكركاؽ ص ُ(
، ك ػػػرح المعصػػػؿ ْْٓ -ّْٓ/ ُ، كك ػػػؼ الم ػػػكؿ فػػػي اليةػػػك، ُٖٔالكاسػػػطي، ص
، ُِٖ، ُّ/ ِ، كا وإػػاح فػػي  ػػرح المعصػػؿ ج ػػف الةاجػػب، ِِٔ/ ْج ػػف وعػػوش، 

ك ػػػرح   َُِ، كا ر ػػػاد الػػػ  عمػػػـ ا عػػػراب صّٖ/ ْك ػػػرح الرإػػػي عمػػػ  الكافوػػػض، 
، كالر ػػػػػاد فػػػػػػي  ػػػػػػرح ا ر ػػػػػػاد، ِْٖ/ ُ، كمغيػػػػػػ  الم وػػػػػػب، ِٕٖ ػػػػػذكر الػػػػػػذهب، ص

 . ُّّص
 . َّٗ( المعصؿ ص ِ(
 . َِٕالدايي ص ( الجي  ّ(
 . ِْٖ/ُ( مغيي الم وب ْ(
كمغيػي  َِٕكالجيػ  الػدايي ص ّٖ/ْك ػر ح الرإػي  َِِ/ْ( ويظر كتاب سو كول ٓ(

 . ِْٖ/ُكمغيي الم وب 
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[ : لف تطوؽ معرفتػي، فػايكر رؤوػض ا فػي ُّْتعال  (لف ترايي( ]ايعراؼ: 
الػػػديوا كا خػػػرة كفسػػػر ايةادوػػػث الصػػػةوةض التػػػي  كػػػدت رؤوػػػض ا فػػػي الجيػػػض 
 المعرفػػػض التامػػػض ، فػػػالمؤميكف فػػػي الجيػػػض سػػػوعرفكف ا معرفػػػض جموػػػض هػػػي فػػػي 

كهػػػػػذا وعيػػػػػي  فك (لػػػػػف( عيػػػػػد  (ِ(ّ كإ صػػػػػار الومػػػػػر  ذا امػػػػػتأ كاسػػػػػتكل الجػػػػػّ
 الزمخ رم تعود التا ود المطمؽ الذم و مؿ الديوا كا خرة.

كالزمخ ػػرم مػػف المعتزلػػض كةػػد خػػالؼ مػػف ة مػػل فوػػد فسػػر الط ػػرم ةكلػػل 
تعػػال   : (لػػف ترايػػي(  وكلػػل: ((لػػوس ل  ػػر  ف وطوػػؽ  ف ويظػػر  لػػي فػػي الػػديوا 

كةػد رد المعسػركف عمػ  الزمخ ػرم ر وػل كاسػتدلكا عمػ   (ّ(((مف يظر  لي مات
 جكاز رؤوض ا في الجيض  ما واتي: 

 خ ػػر سػػ ةايل عػػف الواػػكد  ػػايكاـ لػػف وتميػػكا المػػكت   ػػدنا  مػػا ةػػدمت -ُ
[  ك خ ػر ٓٗ ودواـ، فواؿ تعال : (كلف وتميػكه   ػدنا  مػا ةػدمت  وػدواـ( ]ال وػرة: 

مىٍويىػا رى حػػؾى عػف تميػواـ لػل فػي اليػار فػي ةكلػػل  اًلػؾي ًلػوىٍوًض عى يىػادىٍكا وىػا مى تعػال :  (كى
( ]الزخرؼ:   [ .ٕٕةىاؿى ً يككيـ مكاًكذيكفى

كلػػػل تعػػػال : ( ريػػػي  يظػػػر  لوػػػؾ( كالمػػػراد ،  ريػػػي  يظػػػر  لوػػػؾ فػػػي -ِ
 الديوا كلوس في ا خرة ، لذلؾ  جا ل س ةايل  : (لف ترايي(.

كجاػػل وعيػػي  ٌف مكسػػ  كػػاف كطىمىػػبي مكسػػ  مػػف ا سػػ ةايل  ٍف ويروػػلي 
وعمـ  فك ا س ةايل تجكز رؤوتل ؛ يفك ايي واّ لاـ معرفػض  صػعات ا تعػال  
كمػػا وجػػكز فػػي ةوػػل كمػػا ج وجػػكز ، فمػػك كػػاف ا سػػ ةايل ج تجػػكز رؤوتػػل لمػػا 

 ساؿ ا س ةايل  ف ويظر  لول.

                                                                                                                

 . ِْٖ/ُ،كمغيي الم وب ُْٖ/ِ( ويظر :الك اؼ ُ(
 . ُُٓ/ِ( ويظر :الك اؼ ِ(
 . ِٔ/ ٗ(  جامع ال واف عف تاكوؿ  م الوراف، ّ(
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( يي ج لك  يرود عدـ جكاز رؤوتل في الديوا كا خرة لواؿ س ةايل : -ّ
 .(ُ( يرل(

ج تطوػؽ رؤوتػي ،  ك ج توػدر مف ةكلل تعػال  : (لػف ترايػي(   فالمراد 
 (ِ(عم  رؤوتي
ًئذو يكاًإػرىةه * ً لىػ  -ْ كهه وىٍكمى كالدلوؿ عم  ما تودـ ذكره ةكلل تعال : (كيجي

[ كةػد جػاّت ايةادوػث الصػةوةض صػروةض فػي ِّ-ِِرى لاىا يىاًظرىةه( ]الووامض: 
 .(ّ(ي الجيضرؤوض ا ف

فػػػػػ (لػػػػف( اختصػػػػت  يعػػػػي المسػػػػتو ؿ ؛ كلاػػػػذا يصػػػػب المإػػػػارع  عػػػػدها 
كوتةدد هذا المستو ؿ ةسب السػواؽ كالوػرائف ، فوػد و ػمؿ الػديوا دكف ا خػرة ، 
( ]هػكد:  كوكلل تعال : (كى يكًةيى ً لى  ييكحو  ىيكلي لىف ويٍؤًمفى ًمف ةىٍكًمؾى ً ٌج مىف ةىٍد  مىفى

اـ فػػي الػػديوا ، كةػػد ومتػػد يعواػػا لو ػػمؿ الػػديوا كا خػػرة ، [ كالمػػراد عػػدـ  ومػػائّ
ػػف وىٍ تىػػً، ْٕكوكلػػل تعػػال : (كلػػف وخمػػؼ ا كعػػده( ]الةػػج:  مى [ كةكلػػل تعػػال : (كى

( ] ؿ عمػراف:  اًسػًروفى ّىـً ًدوينػا فىمىػف ويٍو ىػؿى ًمٍيػلي كىهيػكى ًفػي ا ًخػرىًة ًمػفى اٍلخى ٍوػرى اً ٍسػ غى
تكػػ ى [ ، كةػػد وكػػكف مووػػدنا   ػػرط معػػٖٓ وف كوكلػػل تعػػال  : (فمػػٍف  ىٍ ػػرىحى ايىٍرضى ةى

( ]وكسػػػؼ:  ػػػاًكًموفى ٍوػػػري اٍلةى ـى المٌػػػلي ًلػػػي كىهيػػػكى خى [ كةكلػػػل َٖوىػػػٍاذىفى ًلػػػي  ى ًػػػي  ىٍك وىٍةكيػػػ
تك  وىٍرًجعى ً لىٍويىػا ميكسىػ ( ] طػل:  اًكًعوفى ةى مىٍوًل عى [ كةػد ُٗتعال : (ةىاليكا لىف يكٍ رىحى عى

ـى ويةصر يعواا  زمف مع ا فىمىػٍف  يكىملػ ػٍكمن وف، كوكلل تعال : (ً يلي يىذىٍرتي ًلمركٍةمىًف صى
 [.ِٔاٍلوىٍكـى ً يًسًوا( ]مروـ: 

ٍؤًمًيوفى  ىلىػف  كةد تدخؿ عمواا همزة اجستعااـ كوكلل تعال : (ً ٍذ تىويكؿي ًلٍممي
ػفى اٍلمىآلًئكىػ ّىذىػًض  جىؼو مل ـٍ رى حكيػـ ً ذى ـٍ  ىف ويًمدككي ( ] ؿ عمػراف: وىٍكًعوكي ًلوفى [  ًُِْض مييػزى

                                                 

، كمعػػػاتو  الغوػػػب اك التعسػػػور الك وػػػر ُٔٗ/ ُور فػػػي عمػػػـ التعسػػػور، ( ويظػػػر: زاد المسػػػُ(
 . ُٕٖ -ُٖٔ/ ُْلمرازم، 

 .ُْْ، كتعسور الجّلوف، ص ِٕٖ/ ٕ( ويظر: الجامع يةكاـ الوراف لمورط ي، ِ(
 .ِْْ/ ِ( ويظر: تعسور الوراف العظوـ ج ف كذور، ّ(
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ػرىهي المكػلي  ،  ك(  ًف( المخععض مف الذوومض كوكلل تعال : (مىف كىافى وىظيفح  ىف لكف وىيصي
[ كةكلػػل تعػػال : ( ىػػٍؿ ًُٓفػػي الػػدحٍيوىا كىا ًخػػرىًة فىٍموىٍمػػديٍد ً سىػػ ىبو ً لىػػ  السكػػمىاّ( ]الةػػج: 

ػػػؿى لىكيػػػـ مككٍ  ٍمػػػتيـٍ  ىلكػػػف يكٍجعى [ ، كةػػػد توػػػع فػػػي جػػػكاب ال ػػػرط ًْٖعػػػدنا( ]الكاػػػؼ: زىعى
ػػػٍوئنا( ]المائػػػدة:  كؾى  ى ػػػرح ـٍ فىمىػػػف وىإي ػػػٍياي ف تيٍعػػػًرٍض عى [ كةكلػػػل ِْكوكلػػػل تعػػػال : (كىاًع

ٍكهي( ] ؿ عمراف:  ٍورو فىمىف ويٍكعىري ا وىٍععىميكٍا ًمٍف خى مى  [. ُُٓتعال : (كى
ةػاؿ العػراّ فػي تعسػور ةكلػل تعػال  : (ةػاؿ  وؿ تجي  )لف( لمػدعا   :

{ : ((كفػػي ُٕربل  مػػا  يعمػػت عمػػيك فمػػف  كػػكفى ظاوػػران لممجػػرموف( }الوصػػص :
ةػػػراّة ع ػػػد ا (فػػػّ تجعميػػػي ظاوػػػرنا( فوػػػد تكػػػكف (لػػػف  كػػػكف( دعػػػاّ عمػػػ  هػػػذا 

المعي  ، دعاّ مف مكس  : الماـ لف  ككف لاـ ظاورنا (( 
)ُ) 

 ةدهما :  يكل  معي  الدعاّ ، كهذا ةكؿ  كةاؿ اليةاس : ((فول ةكجف:
الكسائي كالعراّ...كالوكؿ ا خر :  يكل  معي  الخ ر...ك ف وككف  معيػ  الخ ػر 

)) ،  (ِ( كل  ك   ل  يسػؽ الكػّـ كمػا ووػاؿ : ج  عصػويكؾى ؛ ييكػؾ  يعمػتى عمػيك
ؿ كيوػػؿ المعسػػػركف ، كػػػالورط ي ، كال ػػػككايي ، هػػػذوف الوػػػكلوف ، كاسػػػت عدكا ةػػػك 

 (ّ(العراّ 
، كذهػػب ا ػػف  (ْ(كةػػد ذهػػب ا ػػف مالػػؾ  لػػ   فك (لػػف( ج تػػاتي لمػػدعاّ 

 ه اـ مذهب الكسائي كالعراّ ، فواؿ : ((كتاتي لمدعاّ...كالةجض في ةكلل
 لػػػػػػػػف تزالػػػػػػػػكا كػػػػػػػػذلكـ ذػػػػػػػػـ ج زلػػػػػػػػٍػ        تي لكػػػػػػػػـ خالػػػػػػػػدنا خمػػػػػػػػكد الج ػػػػػػػػاؿ    
ػػا  ىٍيعىٍمػػتى     ػػا ةػػكؿ  ا تعػػال : (رىبل ً مى ( ك مك مىػػيك فىمىػػٍف  ىكيػػكفى ظىًاوػػرنا للٍمميٍجػػًرًموفى عى

[(( فووؿ: لوس ميل ؛ يفك فعؿ الدعاّ ج وسػيد  لػ  المػتكمـ،  ػؿ ُٕ]الوصص:

                                                 

 .ُٔٗ/ِ(  معايي الور ف ُ(
 .ُْٕ(   عراب الور ف ص ِ(
 .ُٗٓ/ْ، كفت  الودور ِّٔ-ِِٔ/ُّويظر : الجامع يةكاـ الور ف   (ّ(
 .ِِٗ(  ويظر : تساوؿ العكائد ص ْ(
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 ل  المخاطب ،  ك الغائب يةك: وػا ربل ج عػذكٍ تى فّينػا، كيةػك: ج عػذكبى اي 
 .(ُ((فّيان، كوردحه ةكلل : ذـ ج زلتي لكـ خالدنا خمكد الج اؿ(

وعاػػـ مػػف كػػػّـ ا ػػف ه ػػػاـ ، جػػكاز مجػػػيّ (لػػف( لمػػػدعاّ عيػػد جعماػػػا 
 معي  (ج( ، كعيد  سياد الدعاّ  ل  الغائب  ك المخاطب ، كا وػض فػي سػواؽ 
ـك ج زلػتي لكػـ ( كال وػت فػي  المتكمـ ، كاةتجك  جكازه في ا وض  وكؿ ال اعر:( ذػ

 دوكايل : 
 تى لاـ خالدنا خمكد الج اؿ     لف تزالكا كذلكـ ذـٌ ج زلٍػ          

كال وػػػت مػػػف  ةػػػر الخعوػػػؼ ، كالمعيػػػ  : لػػػف تزالػػػكا كػػػذلكـ مظعػػػروف ، 
فال وػػػت فػػػي دوكايػػػل  عػػػت  التػػػاّ ج   (ِ( ك  وػػػاؾ ا لوكمػػػؾى خالػػػدنا خمػػػكد الج ػػػاؿ

  إماا ، فّ وككف ةجض ج ف ه اـ فوما ذهب  لول .
كالػػػذم عموػػػل المعسػػػركف  فك (لػػػف( فػػػي ا وػػػض خ ػػػر ج دعػػػاّ ، كمعيػػػ  
ا وػػػض : ((ربل  يعمتػػػؾ عمػػػيك ، ك سػػػ ب  ةسػػػايؾ ، كغعرايػػػؾ ؛ فايػػػا ممتػػػـز  ٌج 

 (ّ( ككف معوينا لممجرموف (( 

كلوس في ا وض دجلض عم  كةكع (لف( مكةع (ج( ؛ لظاكر اليعي فواػا 
 (ُ(مف غور تودور دعاّ. 

                                                 

، كةا ػوض الصػ اف، ُُِ-ُُٗ/ْ، كويظػر:  ػرح التصػرو  ِْٖ/ ُ(  مغيػي الم وػب، ُ(
ّ /َْٖ . 
(  هذا ال وت لأع   ، مومكف  ف ةوس : كهػك ال وػت ايخوػر مػف ةصػودة طكومػض ومػدح ِ(

 يسكد  ف ميذر المخمي ، كهك في دوكايل :فواا ا
 لف تزالكا كذلكـ ذيـك ج زلػ                تى لاـ خالدنا خمكد الج اؿً     
، ك َُٕـ صُٖٔٗهػػ  ُّٖٖويظر :  رح دوكاف ايع   ، تودوـ ،   ػراهوـ جزويػي    

اف ، كدوك  َّٓـ ، ص ُٗٗٗهػ   ُُْٗ رح دوكاف ايع    ، تودوـ ، يصر ةيكا ، 
 ُٕٔـ ص ََِٓهػ   ُِْٔايع   ايك ر ، تودوـ ، ع الرةمف المصطاكم ، 

 .ُِٖ/ْ(  المةرر الكجوز ج ف عطوض ّ(
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ةػػاؿ ا تعػػال  : (ةػػؿ  ٍف كايػػت لكػػـ الػػدار ا خػػرة عيػػد  :)لػػف( ك)ء(  
لىف اًدًةوفى * كى يكٍكهي  ا خالصض مف دكف الياس فتميكا المكت  ٍف كيتـ صى   ى ىدنا وىتىمى

ا ـٍ ( ]ال ورة:  ةىدكمىتٍ  ً مى  [ٓٗ -ْٗ ىٍوًدوًا
ٍمػتيـٍ  ً ف هىػاديكا الكػًذوفى   ىوحاىػا وىػا كةػاؿ تعػال : (ةيػؿٍ  ًمػف  ًلمكػلً   ىٍكًلوىػاّ  ىيككيػـٍ  زىعى

يكػكيا اليكػاسً  ديكفً  ػٍكتى  فىتىمى ػاًدًةوفى * كىجى  كييػتيـٍ  ً ف اٍلمى يكٍكيىػلي  ى ىػدنا صى ػا وىتىمى  ةىػدكمىتٍ  ً مى
ًموـه  كىالمكلي   ىٍوًدوًاـٍ   [ٕ-ًٔ الظكاًلًموفى ( ]الجمعض:  عى

ذػػػكاب ةػػػاؿ الخطوػػػب ا سػػػكافي:  فك ال ػػػرط فػػػي سػػػكرة ال وػػػرة تإػػػمف 
ا خػػػػرة خالصػػػػض لاػػػػـ  كتإػػػػػمف فػػػػي سػػػػكرة الجمعػػػػػض الػػػػزعـ  يكاػػػػـ  كلوػػػػػاّ  ، 
كالمتإمف في ا وض اييكل  ومذؿ غاوض المطالب الػذم ج مطمػب كراّه، كلػوس 
كػػذلؾ المتإػػمف فػػي ا وػػض الذايوػػض ، كهػػك الػػزعـ  يكاػػـ  كلوػػاّ  ، فاػػك ج ومذػػؿ 

ف  عػد ذلػؾ،  ذا صػ ك لاػـ هػذا المطمكب الذم ج مطمػكب كراّه ((ييكاػـ وطم ػك 
الكصؼ، دار الذكاب، فممكا كاف ال رط في هذا المكػاف ةاصػرنا عػف ال ػرط فػي 
المكػػػاف ايكؿ، كلػػػـ وكػػػف الػػػدعكل دعػػػكل غاوػػػض المطمػػػكب، لػػػـ وةػػػتج فػػػي يعوػػػل 
كاع طالػػل  لػػ  مػػا هػػك غاوػػض فػػي  ا ػػل(( ؛ لػػذلؾ اسػػتعممت (ج( اليافوػػض فػػي سػػكرة 

ال وػػرة (لػػف( اليافوػػض ؛ يياػػا   مػػ، فػػي اليعػػي مػػف الجمعػػض ، كاسػػتعممت فػػي سػػكرة 
 .(ِ((ج( ك ككد

ػػا كػػاف ال ػػرط فػػي  وػػض ال وػػرة  متعملوػػا  كجػػاّ فػػي مػػّؾ التاكوػػؿ :  يكػػل لمك
 امر  يخركم ((وستو ؿ ، ياس ل اليعي  ما كإػعل مػف الةػركؼ ليعػي المسػتو ؿ 

الجمعػض  جكا نػا  ؛ يفك ( لف وععؿ( جكاب (سوععؿ( ، كلمكا كاف الكارد في سػكرة

                                                                                                                

،كالم ػػػاب ٖٓٔ/ٖ،كالػػدر المصػػكف ُْْ/ٕ،كال ةػػر المةػػػوط ّٖٓ/ّ(  ويظػػر : الك ػػاؼُ(
 .َِّ/ُُفي عمـك الكتاب

 .ِٓ -ِْ(  ويظر: درة التيزوؿ، ص ِ(
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لػزعماـ  يكاػػـ  كلوػاّ  مػػف دكف اليػاس ، كذلػػؾ ةكػـ ديوػػكم ككصػؼ ةػػالي ج 
 (ُ(استو اؿ فول ، ياس ل اليعي  ػ(ج( التي ليعي ما واتي مف غور تخصوص (( 

فػػػ(لف( ((ةػػرؼ يعي...كاليعػػي  اػػا   مػػ، مػػف اليعػػي  ػػػ(ج( ، فاػػي لتاكوػػد 
اليعي...ةت  ةاؿ  عإاـ :  فك ميعل مكا رة ، ةػاؿ  عإػاـ : فاػي ليعػي(  يلػي 

 (ِ(سافعؿ( ، ك(ج( ليعي ( فعؿ((( 

ممػػا توػػدـ ذكػػره وت ػػوف  فك معيػػ  اليعػػي فػػي (لػػف(   ةػػكل مػػف معيػػاه فػػي 
كلػػػػـ تعمػػػػؿ الذايوػػػػض ؛ يفك العمػػػػؿ  وػػػػاتي مػػػػف ةػػػػكة (ج( ؛ لػػػذلؾ عممػػػػت اييكلػػػػ  

 المعي 
ػػػا(كي( فجػػػكاب  المطمػػػب الثالػػػث : )كػػػي( : ةػػػاؿ ا ػػػف السػػػٌراج : ((ك مك

ـى  ـى فعمتى هذا ؟ فتوػكؿ : كػي وكػكفى كػذا . كًلػ لوكلؾ : لمل؟ ،  ذا ةاؿ الوائؿ : ًل
 (ّ(جئتىيي ؟ فتوكؿ : كي تعطوىيي ، فاك موارب لمعي  الّـ (( 

( ةػػػرؼ مػػػف ةػػػركؼ المعػػػايي ويصػػػب ايفعػػػاؿ  ميزلػػػض ( ٍف( فػػػػ(كي( (
ػا ،  يكػل (ْ( كمعياه : العمكض لكةػكع ال ػيّ...كةد تػدخؿ عموػل الػّـ(( فػٍت  وإن كعيرل

فػػػ(كي( ((معياهػػا : الغػػرض  ك العمكػػض توػػكؿ :ع ػػدتي  (ٓ(ويػػؤت   اػػا ((لمغػػرض(( 
كةػػػد  (ٔ(مكػػض(( اى كػػي وغعػػػر لي...فػػالغرض  الع ػػػادة ، الغعراف...كهػػي  وإػػػا ع

توػػدكـ  ف الكػػكفووف وػػذه كف  لػػ   فك المإػػارع ويتصػػب  ػػالةرؼ يعسػػل ج  ػػػ( ٍف( 

                                                 

 . ْٕ/ُ( مّؾ التاكوؿ  ُ(
 . ُْٖ/ٖ( الزوادة كا ةساف في عمـك الور ف ، ج ف عوومض المكلي  ِ(
 . ِٓ/ِ( اييصكؿ في اليةك  ّ(
 َ ُْٓ/ُّ( لساف العرب ج ف ميظكر ْ(
 َ ُُٕ( معتاح العمـك لمسككاكي ص ٓ(
ر في اليةك ٔ(  َ ََُٖ/ّ( المةرك
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ػا ال صػروكف  (ُ(مإمرة  عده ، كائينا مػا كػاف هػذا الةػرؼ ، مػف ذلػؾ (كػي(   مك
فوػػد ذه ػػكا  لػػ   فك ايةػػرؼ الياصػػ ض لمععػػؿ المإػػارع  يعسػػاا  ر عػػض ، كهػػي : 

يكاـ ، فومػا وتعمكػؽ  ػػ(كي( ، فركةػكا  ػوف معياهػا ( ف( ك(لف( ك( ذف( ك(كي(  ٌج  
، كهػػي متصػػمض  ػػالّـ ، ك ػػوف معياهػػا ، كهػػي غوػػر متصػػمض  ػػالّـ ، فوػػد ةػػاؿ 
سػو كول : ((اعمػػـ  فك هػػذه ايفعػػاؿ لاػػا ةػػركؼ تعمػػؿ فواػػا فتيصػػ اا ، ج تعمػػؿ 

  (ِ(في ايسماّ...كهي : ( ف(...ك(كي(...ك(لف((( 
تيصػػب المإػػارع  يعسػػاا ، كجعماػػا فػػي فجعػػؿ (كػػي( هيػػا مذػػؿ ( ٍف( 

 (ّ(مكإع  خر  ميزلض (ةت ( تيصب المإارع  عدها  إإمار ( ف( 

كةاؿ الم رد : ((ك مكا (كػي( فعواػا ةػكجف :  مكػا مىػف  دخػؿ الػّـ فوػاؿ : 
لكي توكـى وا فت  ، فاي عيده كالععؿ مصدر ، كما كػاف ذلػؾ فػي ( ف( ، ك مكػا 

ػ( ف( عيػػده مإػػمرة ؛ يياػػا مػػف عكامػػؿ ايسػػماّ مػػف لػػـ وػػدخؿ عمواػػا الّـ...فػػ
)))ْ). 

ةػػػكا   ػػػوف (كػػػي( غوػػػر متصػػػمضن  كاسػػػتيادنا  لػػػ   فك جماػػػكر اليةػػػاة ةػػػد فرك
 ػػػػالّـ  ، ك(كػػػػي(  متصػػػػمض  ػػػػالّـ ، فجعمػػػػكا اييكلػػػػ  مػػػػف عكامػػػػؿ ايسػػػػماّ ، 
كالذايوػػض مػػف عكامػػؿ ايفعػػاؿ  ، كجػػدتي  يكػػل مػػف الإػػركرم دراسػػتاا فػػي هػػاتوف 

ًّ عم  ةدة . الةالتوف  ،  ك
يسػب  لػ  الخموػؿ  يكػل كػاف ووػكؿ :  ج  )كي( مير المتصمة بػال ـ : 

ويتصػػب فعػػؿ ال تػػض  ٌج  ػػػ ( ٍف( مظاػػرة  ك مإػػمرة مػػف ذلػػؾ (لػػف( ك (كػػي( ك 

                                                 

 ِْٔص  كالجيػػػ  الػػػدايي ٖٕـَُِ-ٗٗ/ِ( ويظػػر : ا يصػػػاؼ فػػػي مسػػائؿ الخػػػّؼ ُ(
 َُّٖ/ُكمغيي الم وب 

 .ٓ/ّ( كتاب سو كول ِ(
 َ ٕ-ٔ/ّ( المصدر يعسل ّ(
 َ ٗ/ِ( الموتإب ْ(
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{ ( ف( ٕكةػػػاؿ ايخعػػػش : ((ككػػػذلؾ : (كػػػي ج وكػػػكف دكلض(}الة ػػػر:  (ُ((اذف(
: (( ذا دخمت (كي(عمػ  ايفعػاؿ  كةاؿ المالوي (ِ(مإمرة كةد جركتاا (كي((( 

المإػػػارعض كلػػػـ تػػػدخؿ عمواػػػا الػػػّـ ، كج  رادهػػػا المػػػتكملـ ، ايتصػػػب مػػػا  عػػػدها 
 إإمار ( ف( فػإذا ةمػتى : جئتػؾ كػي تكرميػي ، فمعيػاه ،  كرامػي، كالتوػدور ، 
يف تكرميي ، ك( ٍف( كما عممت فول فػي مكإػع المصػدر المخعػكض ، كايكػؾ 

كوعيػػػػي  فك (كػػػػي( تكػػػػكف  ميزلػػػػض جـ التعموػػػػؿ ،  (ّ(( ةمػػػػتى : جئتػػػػؾ  كرامػػػػي (
كالمإػػارع  عػػدها ميصػػكب  إإػػمار ( ف( ؛ كعمكػػؿ ذلػػؾ  يػػل عيػػد جعػػؿ (كػػي( 
 ميزلػػػػض جـ التعموػػػػؿ ، وعيػػػػي جعماػػػػا جػػػػاركة ؛ يفك جـ التعموػػػػؿ  تعػػػػد جػػػػاركة عيػػػػد 
ال صرووف ، كهذا مما وسػتكجب  إػمار ( ٍف(  عػدها لتكػكف (كػي( داخمػض عمػ  

، كهك المصدر المؤكؿ مف ( ًف( المإمرة كالمإػارع الميصػكب  عػدها ؛ اسـ 
، كمذػػؿ هػػذا  ةػػاؿ  (ْ(يفك ةػػرؼ الجػػر ج وجػػكز دخكلػػل عمػػ  الععػػؿ الصػػرو  

 .  (ٓ(المرادم
فػػػػ(كي( عيػػػد اليةػػػاة تعموموكػػػض جػػػاركة تجػػػر (مػػػا( اجسػػػتعااموض ،  ك ( ًف( 

 . (ٔ(ظارة  ك مودرة المإمرة كصمتاا ، لكف   رط عدـ دخكؿ الّـ عمواا م
لػك صػ ك مػػا ةالػل اليةػاة فومػػا مػرك تعصػومل :  فك المإػػارع فػي يةػك مػػا 
يػػػػػي ، غوػػػػػر ميصػػػػػكب  ػػػػػػ(كي( ،  ػػػػػؿ  إإػػػػػمار( ًف(  مذكمػػػػػكا : جئتيػػػػػؾى كػػػػػي تيكرمى

                                                 

.كمعتػػػػاح العمػػػػـك لمسػػػػككاكي ص ٗ/ِ،كالموتإػػػػب لمم ػػػرلد  ٕ/ّ( ويظػػػر : كتػػػػاب سػػػػو كول ُ(
ُِٕ. 

 .ّٗمعايي الور ف ص َ(ِ(
 .َِٗ( رصؼ الم ايي ص ّ(
 .ُِٗ( المصدر يعسل ص ْ(
 .ِِٔ-ُِٔص  ( الجي  الداييٓ(
 .ُِٗ( ويظر :  رح  ذكر الذهب ص ٔ(
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المصدر ض  عدها ، لكرد في المغض  إػافض (كػي(  لػ  المصػدر ،  م: لجػاز  ف 
ّن : جئتؾ كي  كرامي .  وواؿ مذ

ك مػػػف غوػػػر تكمحػػػؼ فػػػي التاكوػػػؿ  فك (كػػػي(  داة مػػػف  دكات كالػػػذم و ػػػد
اليصػػػب التػػػي تيصػػػب الععػػػؿ المإػػػارع  يعسػػػاا، ك ياػػػا يصػػػ تل  معيػػػ  التعموػػػؿ 

 الذم دلكت عمول . 
ةػػاؿ ايخعػػش : ((كةػػد تكػػكف (كػػي (  ميزلػػض  )كػػي( متصػػمة بػػال ـ : 

عمواػػا  { فػػاكةعِّ( ٍف( هػػي الياصػػ ض ، كذلػػؾ ةكلػػل :( لكػػوّ تاسػػكا ( }الةدوػػد :
 . (ُ(الّـ ، كلك لـ تكف (كي( كما  عدها اسما لـ توع عمواا الّـ((

فود جعؿ ايخعش (كي( ةرفنا ياص نا لمععؿ المإارع ،  عد  ف جعماػا 
  ميزلض ( ف( لدخكؿ جـ التعموؿ عمواا ، كهذا هك المذهب ال ائع عيد اليةاة .

رؼ جػرٍّ دائمػا كيسب المرادم  ل  ايخعش ةكلل في (كي( : (( يكاا ةػ
ا ، فواؿ : ((كعف ايخعش  فك (كػي(   (ِ(((  كهذا ما يس ل  لول ا ف ه اـ  وإن

كهػذا خػّؼ يػٌص  (ّ(جاركة دائما ك فك اليصػب  عػدها  ػػ( ف( ظػاهرة  ك موػدكرة(( 
 ةكلل المتودـ ذكره الذم يومياه مف كتا ل : معايي الور ف .

كةاؿ   ك عمي اليةكم : (( (كػي( ةرؼ...وكػكف ياصػ نا لمععػؿ  يعسػل 
كمػػػا تيصػػػ ل ( ٍف(... ج  إإػػػمار ةػػػرؼ ، فاػػػك  ف وكػػػكف فػػػي لغػػػض مػػػف وػػػدخؿ 
عمواػػػا جـ الجػػػر ، فووػػػكؿ : جئتيػػػؾى لكػػػي تععػػػؿ...فمك ايتصػػػب الععػػػؿ  إإػػػمار 
ز ( ف( ؛ لكايت الّـ التي لمجر كايكاا دخمػت عمػ  جـ الجػر، كذلػؾ غوػر جػائ

؛ يفك ةػػركؼ الجػػػر ج وػػػدخؿ  عإػػػاا عمػػػ   عػػض ، فػػػإذا لػػػـ وجػػػز  ف تكػػػكف 
(كػػػي( فػػػي ةكلػػػؾ : جئتيػػػؾى لكػػػي تععػػػؿ ، فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  :( لكػػػي ج تاسػػػكا ( 

                                                 

 .ّٗ( معايي الور ف ص ُ(
 .ِْٔ( الجي  الداي  ص ِ(
 .ُّٖ/ُ( مغيي الم وب ّ(
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{ التػػػي ويتصػػػب الععػػػؿ  عػػػدها  ػػػػ( ف( ، ذ ػػػت  يكاػػػا هػػػي الياصػػػ ض ِّ}الةدوػػد : 
 . (ُ(لمععؿ  يعساا ، ج  إإمار ( ٍف(((
ة ياص ض  يعساا ، كذلؾ  ذا دخمت عمواا الّـ فػ(كي( تككف عيد اليةا

،  م :  فك جـ التعموػػػػػػؿ (ِ( ك  يروػػػػػػدت،  م  : سػػػػػػكاّ كايػػػػػػت ظػػػػػػاهرة  ـ موػػػػػػدكرة 
المتصمض  ػ(كي( وجكز تودورها عيد ةذفاا ، كفي هذا الصدد ةػاؿ ا ػف ه ػاـ : 
((فعي جـ التعموؿ ، فإيكاا  ذا جركت (كػي( المصػدروض كصػمتاا جػاز لػؾ ةػذفاا 

يػػي ة واسػػا مطٌػػردنا ؛ كلاػػذا تسػػمع اليةػػكووف وجوػػزكف فػػي يةػػك : جئتيػػؾى كػػي تكًرمى
، ف تكػػكف (كػػي( تعموموكػػض ك( ٍف( مإػػمرة  عػػدها (عيػػد عػػدـ توػػدور الػػّـ( ، ك ف 

، كةاؿ  : ((  ف تكػكف  ميزلػض ( ف(  (ّ(تككف مصدروكض ، كالّـ مودكرة ة ماا (( 
ّن ، كذلػػؾ فػػي يةػػك :  {    ِّ(لكػػوّ تاسػػكا ( }الةدوػػد: المصػػدروض معيػػ ن كعمػػ

كوؤوده صةض ةمكؿ ( ف( مةمكاا ؛ كييكاا لك كايت ةرؼ تعموؿ لـ ودخؿ عمواا 
يػي  ، كةكلػل تعػال  : (كػوّ وكػكف  ةرؼ تعموػؿ ، كمػف ذلػؾ : جئتيػؾى كػي تيكرمى

{  ذا ةػدكٍرتى الػّـ ة ماػا، فػإٍف لػـ تيوىػدلٍر فاػي تعموموػض جػاركة ،  ٕدكلض ( }الة ػر: 
 . (ْ(كوجب ةويئذو  إمار ( ف(  عدها((

كالةوووض  فك جػكاز ذلػؾ ج وعيػي  فك (كػي(  ميزلػض ( ف( كمعياهػا ؛  ػؿ 
يفك (لكػػػي(  فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : (لكػػػوّ تةزيػػػكا عمػػػ  مػػػا فػػػاتكـ(}  ؿ عمػػػراف : 

ػض (}ال وػرة ُّٓ ٌّ وككف لميػاس عمػوكـ ةجك ( في ةكلل تعال : (ًلئى ٌّ { هي غور(لئ
ػػػض  عػػػد الرسػػػؿ (} { كة َُٓ:  ٌّ وكػػػكف لميػػػاس عمػػػ  ا ةجك كلػػػل تعػػػال  : (ًلػػػئ

{ فوػػػد اسػػػتعممت ( ف( هيػػػا كصػػػمض لةاجػػػض التركوػػػب فػػػي هػػػاتوف ُٓٔاليسػػػاّ : 
ا وتػػوف   لػػ  هػػذا الكصػػؿ ،   خػػّؼ ا وػػض التػػي ة مامػػا ،  ػػؿ عمكػػؿ ا ػػف ه ػػاـ 

                                                 

 .ّٔ( المسائؿ الم كمض  ص ُ(
 .ِٓٔ، ِّٔكالجي  الدايي ص  َِٗ( ويظر : رصؼ الم ايي ص ِ(
 ،.ِٕٗ(  رح  ذكر الذهب ص ّ(
 ،.ُِٖ/ُ( مغيي الم وب ْ(
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ٌّ وةصػػؿ الذوػػؿ  التوػػاّ الم (  وكلػػل : ((لػػئ ٌّ ،  (ُ(ذمػػوف(( ا توػػاف  ػػػ( ف( فػػي (لػػئ
 كالتواّ المذموف غور ةاصؿ في (لكوّ( . 

، عمػػػ   فك (كػػػي(  ميزلػػػض ( ف( ،  كاسػػػتدؿك ا ػػػف ه ػػػاـ  وإػػػا ، كمػػػا مػػػرك
يفك الػػّـ ةػػرؼ تعموػػؿ ، فمػػك كايػػت (كػػي ( ةػػرؼ تعموػػؿ جمتيػػع ذلػػػؾ ، يفك 

 .   (ِ( ةرؼ التعموؿ ج ودخؿ عمول ةرؼ تعموؿ
وػػؿ عمػػ  ةػػرؼ تعموػػؿ ، كهػػك ككمػػا ميػػع ا ػػف ه ػػاـ دخػػكؿ ةػػرؼ تعم

المػػذهب الصػػةو  الػػذم اتعػػؽ عموػػل اليةػػاة ، كمػػا سػػواتي  وػػاف ذلػػؾ ، فوػػد ةػػاؿ 
 خػػػّؼ هػػػذا ، فاجػػػاز اجتماعامػػػا لغػػػرض التككوػػػد  ، فوػػػد ةػػػاؿ : ((كمذمػػػل فػػػي 

 اجةتمالوف ةكلل :
ّى  ٍموىًع   رىٍدتى لكوما  ٍف تطورى ً ًوٍر ىتي          فتىٍتريكىاا  ىًيا   ودا
)ّ) 

ككػدة  ػػ( ف( كج تظاػر  ٌكًدة لمّـ ،  ك مصػدروض ميؤى فػ(كي(  مكا تعموموض ميؤى
(( كككياػػػا تعموموػػػض  كلػػػ  مػػػف ككياػػػا  (ْ(( ف(  عػػػد (كػػػي(  ٌج فػػػي الإػػػركرة (( 

، كت يػ  هػذا  (ٔ( ػؿ وتػرجك  (( ف تكػكف تعموموػض مؤكلػدة لمػّـ((  (ٓ(مصدروض (( 
(( فك الجمػػع  ويامػػا وعوػػد التككوػػد ،  الوػػكؿ الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي ، فوػػاؿ :

 .(ٕ(كا  عمـ(( 
                                                 

 .َُِ/ُالمصدر يعسل ( ُ(
 ،.ُِٖ/ُ( مغيي الم وب ِ(
ذي لممػاّ ، كال ػفح : الور ػض الخموػض ، كال موػع :  رض ج  ػيّ ّ( (  الًوٍر ىض :  ياّ مف جمد ويتىخى

فواا ، كهذا ال وت مػف ال ةػر الطكوػؿ ، كممػا ج ويٍعػرىؼ ةائمػل ، كةػد است ػاد  ػل اليةػاة ، 
، ُِٕ/ْك ػػرح التصػػرو   ُُْ/ْالؾ ، ك كإػػ  المسػػ ِٓٔويظػػر: الجيػػ  الػػدايي ص 

 .َُْ/ِكةا وض الص اف 
 .ُّٖ-ُِٖ/ُ( مغيي الم وب ْ(
 . ُِٕ/ْ(  رح التصرو  عم  التكإو  ٓ(
 .َُْ/ّ( ةا وض الص كاف عم   رح اي مكيي ٔ(
 . َُّ/ّ( معايي اليةك ٕ(
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فػ(كي( عيد اليةاة ةرؼ لل معيواف :  ةدهما : التعموػؿ  ذا لػـ تتصػؿ 
 .(ُ( اا الّـ ، كالذايي : معي  ( ًف( المصدروض  ذا اتصمت  اا الّـ 

ككمػػا جػػاّت الػػّـ ة ػػؿ (كػػي( ، فوػػد جػػاّت  عػػدها يةػػك: جئتيػػؾى  كػػي 
يٍةػػػرى ى 
، كاست ػػػاد اليةػػػاة  ا وػػػات مػػػف كػػػّـ العػػػرب ، جػػػاّت الػػػّـ فواػػػا  عػػػد (ِ(
كفي هذا التياكب في المكةع ، ةاؿ ا ف ه اـ : ((كتتعوكف المصػدروض  (ّ((كي( 

{ ، كالتعموموػض  ف ِِالمصدروض  ف س وتاا الّـ ، يةك (لكوّ تاسكا ( }الةدوػد:
 تاخكرٍت عياا الّـ يةك ةكلل :  

كعىدىٍتيي غورى ميختمىسً             كي لتوًإويي رةوكض ما     
)ْ) 

فاليةػػػػاة  تػػػػاكوّتاـ كتوػػػػدوراتاـ السػػػػا وض ةػػػػد سػػػػمخكا مػػػػف (كػػػػي( معيػػػػ  
التعموػػؿ ، فػػي ةػػوف  فك هػػذا المعيػػ  فواػػا  صػػوؿ ،  ػػؿ مػػا اسػػتعمماا العػػرب  ٌج 

 لاذا الغرض 
ًّ مػػف الػػّـ ك(كػػي( لمتعموػػؿ ، ك فك  كالػػذم و ػػدك  فك العػػرب اسػػتعممكا كيػػ

ما يص ت الععؿ المإارع  عدها  اذا المعي  ، هػذا مػف جاػض كمػف جاػض كمتوا
 خرل فإيكل ج وجكز  ٍف يدعي  فك (لكي( مرك ض مف (كي( التعموموض التي جػيّ 
 اػػا لتكػػكف مؤكػػدة لمػػّـ التعموموػػض ؛ ييكػػل ج وجػػكز اجتمػػاع  داتػػوف لمعيػػ  كاةػػد 

يٌ اػػتي عموػػل فػػي كتػػػا ي :   ٌج فػػي التككوػػد  ، كهػػذا مػػػا  كػػده اليةػػاة ، كهػػذا مػػػا
الم اكمض ، في مكإكع ر ط الجممض الةالوض  را طوف ((فود كجػد اليةػاة  سػتيادنا 
 لػػ  اسػػتورائاـ المغػػض  ٌف مػػف الع ػػث الػػذم تيزهػػت عيػػل المغػػض العر وػػض اسػػتخداـ 
، الم ػػرد  ّن  داتػوف لمغػػرض يعسػػل، فػي كةػػت كاةػػد  ٌج فػي التككوػػد ، فمػػـ وجػز مػػذ

                                                 

 . َُْ( ويظر : ا تواف في عمـك الور ف لمسوكطي ص ُ(
 .ُِٖ/ْ(  ويظر:  رح التصرو  ِ(
 ُِٔ/ْ،ك  رح التصرو  ِٓٔ-ِْٔ(  ويظر:الجي  الدايي ص ّ(
، كهػػػذا ال وػػػت مػػػف  ةػػػر المدوػػػد ، كهػػػك لع وػػػد ا  ػػػف ةػػػوس ُّٖ/ْ(  كإػػػ  المسػػػالؾ ْ(

 .ْٔ، رةـ الوصودة َُٔالرةوكات ،ويظر دوكايل ص 
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 (ُ( ـ ، كج  ـ عمواػػػػا جف  ـ لمعطػػػػؼ، كالػػػػكاك لمعطػػػػؼ"  ف "تػػػػدخؿ الػػػػكاك عمػػػػ 
ةت  ةد  ييكرى الجمع  وف العكض كالمعكض في اليظـ، فإّ عػف اليذػر، كلػـ 

 .(ِ(ويجعؿ مف الإركرات ال عروض
ػػا،  كةػػد اتخػػذت ةإػػوض عػػدـ جػػكاز اجتمػػاع  داتػػوف لغػػرض كاةػػد  ساسن

، ج و ّن جػػكز  ف ووػػاؿ: وػػا لتعموػػؿ كذوػػر مػػف ظػػكاهر المغػػض، فعيػػد ال صػػرووف مػػذ
الماػـ، كمػػا وجػكز ذلػػؾ عيػد الكػػكفووف ((ذلػؾ  ف المػػوـ عيػد ال صػػرووف  ػدؿ مػػف 

مػع  ف المػوـ عيػد الكػكفووف لوسػت  (ّ(وا، فّ وجػكز عيػدهـ  ف تجتمػع مػع وػا((
  دجن مياا، لذلؾ جاز عيدهـ: وا الماـ.

ٌّ وػؤدم  لػ   ستيادنا  لػ  ذلػؾ ةوػؿ  كراهػض  إػمار كػي  عػد الػّـ "لػئ كاع
 .(ْ(اجتماع ةرفوف لمعي  كاةد"

ػػا عمػػ  هػػذه المسػػالض، جعمػػل  كةػػد خصػػص السػػوكطي فػػي اي ػػ اه كّمن
تةت عيكاف "ج تجتمع  داتاف في معي  كاةد" كمما ةالل في هذا المكإكع  : 
((ج ويجمػػػع  ػػػوف  ؿ كا إػػػافض، ييامػػػا  داتػػػا تعروػػػؼ ... كج  ػػػوف ةػػػرؼ مػػػف 

الجموػػع  دكات اسػػتو اؿ ، كج  ػػوف يكاصػػب المإػػارع ك ػػوف ةػػرؼ تيعػػوس؛ يفك 
(كي(  ذا كايت جارة كالّـ ،  خػّؼ مػا  ذا كايػت ياصػ ض، كج  ػوف (كػي(  ذا 
كايت ياص ض ك( ٍف(...كفي  عض ةكا ي الك اؼ ج وجمع  وف  داتي تعدوض، 
مػا ال ػاّ .. كةػاؿ ا ػف وعػوش : الػدلوؿ  فّ ووػاؿ  ذه ػت  زوػد،  ػؿ  مػا الامػزة، كاع

لإللةػػاؽ، ج لمتايوػػث  ٌيػػل سػػمع عػػياـ  رطػػاة،  إلةػػاؽ تػػاّ عمػػ   ف  لػػؼ  رطػػ  

                                                 

 . َّٕ/ّ( الموتإب ُ(
 . ُْٗ( ويظر : إرائر ال عر، لمووركايي صِ(
 . ُْٗال عر ص( ويظر : إرائر ّ(
 . ُٓ/ِ( ويظر : ا وإاح في  رح المعصؿ ج ف ةاجب ْ(



544 

 

التايوػػػث، كلػػػك كايػػػت لمتايوػػػث، لػػػـ وػػػدخماا، تايوػػػث  خػػػر، يٌيػػػل ج وجمػػػع  ػػػوف 
 .(ُ(عّمتي تايوث(("

كةد يىسىػبى  لػ  ا ػف جيػي  يػل ةػاؿ: (("لػوس فػي الكػّـ اجتمػاع ةػرفوف 
ا لما اعتـز عمول، مف اجختص ار في استعماؿ لمعي  كاةد، يٌف في ذلؾ يوإن

 .(ِ(الةركؼ  ٌج في التاكود(("
كاليةػػاة كذوػػرنا مػػا سػػخركا هػػذه الوإػػوض عيػػدهـ لميوػػد كالتعموػػؿ كجعمكهػػا 
، ةػػكؿ ا ػػف عصػػعكر الػػذم توػػدـ  ّن ػػا  يػػكا عموػػل يتػػائج كةكاعػػد، مػػف ذلػػؾ مػػذ  ساسن
ذكػره: ((كوعج يػػي  ٍف ووػػكـ زوػػد، تروػػد: وعج يػػي ةوامػػل فومػػا وسػػتو ؿ ؛ كلػػذلؾ ج 

لػػل السػػوف  ك سػػكؼ، فػػّ توػػكؿ : وعج يػػي تػػدخؿ (  ٍف( عمػػ  الععػػؿ الػػذم فػػي  كك
 ٍف سػػووكـ زوػػده، ك ف سػػكؼ ووػػكـ زوػػده: كراهػػض الجمػػع  ػػوف ةػػرفوف وعوػػداف  ػػوئنا 

 .       (ّ(كاةدنا كهك التخموص لّستو اؿ(( "
، ج  ّن كةػػد اتخػػذت مػػف هػػذه الةوووػػض كسػػومض لتخطئػػض الكتػػاب، فوػػالكا مػػذ

، ككػػذلؾ ج  (ْ((لػػف( ك (سػػكؼ(، جف كموامػػا  داتػػا اسػػتو اؿوجػػكز الجمػػع  ػػوف 
وجكز الجمع  وف (لػذا( ك (فإف(  ك (لػذا( ك (فوػػد( كذكػركا  ف هػذا غمػط  ػوف ، 
يٌيل ((جمع  وف فاّ التعموؿ كجـ التعموؿ، كهما  معي  كاةد، فّ وجتمعاف في 

 .(ٓ(كّـ صةو ((
  كاةد، لـ ومتمسكا لمجكاز كاليةاة ةوف لـ وجوزكا اجتماع  داتوف لمعي

عػػذرنا، فمػػـ ووكلػػكا  جػػكاز اجتمػػاع الامػػزة كال ػػاّ، يةػػك:  ذه ػػت  زوػػد، زوػػادة فػػي 
التعدوض  ك تةموض العمـ  آؿ، توكوض في تعروعل، كلـ وجوزكا  ٍف وواؿ : سكؼ لػف 

                                                 

 ّّٔ/ُ( اي  اه كاليظائر ُ(
 ّّٖ/ُ( المصدر يعسل ِ(
 . ِْٖ/ِ(  رح الجمؿ ج ف عصعكر ّ(
 . ُِٔ( ويظر : ةؿ كج توؿ لمصطع  جكاد، صْ(
 . ٔٗ-ٓٗ( دراسات في فمسعض اليةك لمصطع  جكاد، صٓ(
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 فعؿ كذا ،  جعؿ (لف( تككودنا لػ( سكؼ(  ؿ ميعكا هذا، كعممكا الميع،  اف في 
( المؤكػدة كجـ التككوػػد جػكاز ذلػؾ لغػػ ػا.  ٌج فػػي التككوػد كػالجمع  ػػوف ( فك كنا فارغن

  (ُ( في يةك :  فك زودنا لصادؽ((
فالصػػػػكاب  ذف ، اسػػػػتيادنا  لػػػػ  مػػػػا مػػػػرك تعصػػػػومل ،  ٍف تعامػػػػؿ (لكػػػػي( 
معاممض الكممض الكاةدة كتككف العمكض التي ايتصب  عدها الععػؿ المإػارع كردٍت 

 ث مراتب :في الور ف الكروـ عم  ذّ
ايكل  : جـ التعموػؿ ، كاسػتعممت فػي العمكػض اجعتوادوػض ،  ك العامكػض ؛ 
كلاػػذا كذػػر كركدهػػا  فػػي الوػػر ف الكػػروـ ،  ػػؿ كايػػت هػػي الغال ػػض فػػي اسػػتعمالاا 

 لمعي  العمكض في كتاب ا العزوز ، كما سواتي .
ا الذايوػػػض : (كػػػي( التعموموػػػض ، كهػػػي  خػػػٌص مػػػف سػػػا وتاا ، ك ةػػػكل مياػػػ

ّن ؛ ييكاا مستومكض في لعظاػا ، كمركك ػض مػف ةػرفوف ، كةػد كردت فػي  ر عػض  تعمو
مىػػ  رىسيػػكًلًل ًمػػٍف  ىٍهػػًؿ اٍلويػػرىل  ػػا  ىفىػػاّ المكػػلي عى مكاإػػع ، كهػػي : ةػػكؿ ا تعػػال : (مك

ػػػاًكوًف كىاٍ ػػًف السكػػػً وؿً  ًلػػًذم اٍلويٍر ىػػػ  كىاٍلوىتىػػامى  كىاٍلمىسى ًلمركسيػػػكًؿ كى كىػػٍي ج  تىكيػػػكفى  فىًممكػػًل كى
( ]الة ر:  ـٍ  [.ٕديكلىضن  ىٍوفى ايٍغًيوىاّ ًميكي

ؾى كىًذورنا(]طل:   -ِّكةكؿ ا تعال  : (كى ىٍ ًرٍكلي ًفي  ىٍمًرم * كىٍي ييسى لةى
ٍويياىػا( ]الوصػص: ّّ ػًل كىػٍي تىوىػرك عى دىٍديىاهي ً لىػ   يمل [. كةكلػل ُّ[ كةكلل تعال : (فىرى

ٍعيىا ( ]طل :تعال : (فىرىجى ٍويياىا كىج تىٍةزىفى  [ َْؾى ً لى   يملؾى كىٍي تىوىرك عى
ّن  الذالذػػض : ( لكػػي( ، كةػػد كردت فػػي سػػتض مكاإػػع ، كهػػي  ةػػكل تعمػػو
مف الّـ ك(كي( ؛ ييكاا جمعػت مػف ةوػث المعػظ  ويامػا ، كةػكة المعيػ  تتػات  

ػ(ج( اليافوػػض ، مػػف زوػػادة الم يػػ  ، كلػػـ تػػرد فػػي الوػػر ف الكػػروـ  ٌج كهػػي متمػػككة  ػػ
مىػ   ييػكٍا عى ّى تىٍةزى ػٍو ٍـّ للكى ػان ً غىػ ـٍ غيمك متصمض  اا خًطا ، في ةكؿ ا تعال  :  (فىاىذىا ىكي

(} ؿ عمػػػراف:  ميػػػكفى ػػػا تىٍعمى ً وػػػره ً مى ـٍ كىالمٌػػػلي خى ػػػا ىكي ػػػا  ىصى ـٍ كىجى مى ػػػا فىػػػاتىكي [ كةكلػػػل ُّٓمى

                                                 

 ( كتا ي : الم اكمض  وف كاك الةاؿ ككاك المصاة ض في اليةك العر ي ُ(
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ًميكيـ مكػف ويػ فك  كى ًميكيـ مكف ويتىكى ـى ًمػف  ىٍعػًد تعال : (كى ػًر ًلكىػٍوّ وىٍعمىػ دح ً لىػ   ىٍرذىًؿ اٍلعيمي رى
ـٍ ًٓعٍمـو  ىٍوئنا( ]الةػج:  ـٍ ًفػي  ىٍزكىاًجًاػ مىػٍوًا ٍإػيىا عى ػا فىرى ًمٍميىػا مى [ كةكلػل تعػال : (ةىػٍد عى

ػا( عيػكرنا ركًةومن كىافى المكػلي غى رىجه كى مىٍوؾى ةى ـٍ ًلكىٍوّ وىكيكفى عى ايياي مىكىٍت  ىٍومى مىا مى ]اجةػزاب:  كى
ـٍ كىالمكػػلي ج َٓ ػا  تىػػاكي ػػكا ً مى ـٍ كىج تىٍعرىةي ػا فىػػاتىكي مىػػ  مى ػػٍكا عى [  كةكلػل تعػػال : (ًلكىػٍوّ تىٍاسى

( ]الةدود:  كرو  [.ِّويًةبح كيؿك ميٍختىاؿو فىخي
دح ً لىػػػ   ىٍرذىًؿ  ػػػف ويػػػرى ًمػػػيكيـ مك ككردت ميعصػػػمض عياػػػا فػػػي ةكلػػػل تعػػػال : (كى

ػػًر ًلكىػػٍي جى وىعٍ  ( ]اليةػػؿ: اٍلعيمي ًمػػوـه ةىػػًدوره ػػٍوئنا ً فك المٌػػلى عى ـى  ىٍعػػدى ًعٍمػػـو  ى [. كةكلػػل َٕمىػػ
ػػٍؤًمًيوفى  مىػػ  اٍلمي ككٍجيىاكىاىػػا ًلكىػػٍي ج وىكيػػكفى عى طىػػرنا زى ٍياىػػا كى ٍوػػده مل ػػ  زى ػػا ةىإى تعػػال : (فىمىمك

ػػػػافى  ى  كى طىػػػػرنا كى ػػػػٍكا ًمػػػػٍيايفك كى ـٍ ً ذىا ةىإى ػػػػرىجه ًفػػػػي  ىٍزكىاًج  ىٍدًعوىػػػػاًئًا ( ةى ٍععيػػػػكجن ٍمػػػػري المكػػػػًل مى
 [.ّٕ]ايةزاب: 

ػػا (  ذٍف(  فاػػذه هػػي ايةػػرؼ الياصػػ ض  يعسػػاا عيػػد جماػػكر اليةػػاة ،  مك
فمـ ترد ياص ض لمععؿ المإارع في الور ف الكروـ ، كلكف كردت في ةػراّة  ػاذة 

كيىؾى ًمفى ايىٍرًض ًلويٍخًرجكؾى  ف كىاديكٍا لىوىٍستىًعزح ذنا جك  في ةكؿ ا تعال  : (كىاًع ًمٍياىا كىاًع
ّن(} ا سراّ :   { ٕٔوىٍم ىذيكفى ًخّفىؾى ً ٌج ةىًمو

ةػػػاؿ الزمخ ػػػرم : (( كفػػػي ةػػػراّة  ي ػػػي (ج وم ذػػػكا( عمػػػ   عمػػػاؿ (  ذنا( 
ػا ال ػائعض فوػد عطػؼ فواػا الععػؿ عمػ   فإٍف ةمػت مػا كجػل الوػراّتوف ؟ ةمػتي :  مك

 ر(كاد( كاةع مكةػع اجسػـ الععؿ ، كهك مرفكع لكةكعل خ ر (كاد( كالععؿ في خ
ػػا ةػػراّة  ي ىػػي فعواػػا الجممػػض  ر سػػاا التػػي هػػي :  ذنا ج وم ذػػكا ، عطػػؼ عمػػ   : ك مك

ٍف كادكا لوستعزكيؾ( (( "  .(ُ(جممض ( كاع
كجاّ في الدر المصكف : (( رفػع الععػؿ  عػد ( ذنا(كرفعػل كعػدـ  عمػاؿ 

ؼ كالمعطػػػكؼ (  ذنا( فوػػػل ذّذػػػض  كجػػػل :  ةػػػدها :  يكاػػػا تكسػػػطت  ػػػوف المعطػػػك 
عموػػػل...الذايي :  يكاػػػا متكسػػػطض  ػػػوف ةسػػػـ مةػػػذكؼ كجكا ػػػل ؛ فايلغوػػػت لػػػذلؾ ، 

                                                 

 . ٗٓٔ/ِ( الك اؼ ُ(
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كالتوػػػدور : كا  ذنا ج وم ذػػػػكف ، الذالػػػػث :  يكاػػػػا متكسػػػػطض  ػػػػوف م تػػػػد  مةػػػػذكؼ 
كخ ػػره ؛ فايلغوػػت لػػذلؾ ، كالتوػػدور : كهػػـ ج وم ذػػكف ، كةػػر   ي ػػي  ةػػذؼ اليػػكف ، 

ػ( ٍف( مإػػمرة  عػػدها عيػػد غورهـ...ككجػػل فيصػػ ل  ػػػ( ذف( عيػػد الجماػػكر  ، ك ػػ
 .(ُ(اليصب  يكل لـ وجعؿ الععؿ معطكفنا عم  ما تودـ كج جكا نا كج خ رنا(( "

 المبحث الثاني : األحرؼ النَّاصبة بإضمار )أٍف( :
ذكر   ك ال ركات  ف ايي ارم  فك المإارع الميصكب  عد الكاك كالعاّ 

ك إإػػػػمار ( ٍف( عيػػػػد ال صػػػػرووف ، ميصػػػػكب عمػػػػ  الصػػػػرؼ عيػػػػد الكػػػػكفووف ، 
ػػػػا المإػػػػارع  (ِ(ك ػػػػالةرؼ يعسػػػػل عيػػػػد   ػػػػي عمػػػػر الجرمػػػػي مػػػػف ال صػػػػرووف ،  مك

الميصػػػكب  عػػػػد جـ التعموػػػؿ كجـ الجةػػػػكد ك(ةتػػػػ ( فميصػػػكب  اػػػػذه ايةػػػػرؼ 
 .(ّ(يعساا عيد الككفووف ، ك إإمار(  ف( عيد ال صرووف

جـ الغػػرض ، ك  (ْ(كسػػموت جـ (كػػي(  المطمػػب األكؿ : ءـ التعميػػؿ :
، كتعػػػد جـ التعموػػػؿ ةػػػرؼ جػػػر عيػػػد ال صػػػرووف، كويصػػػب الععػػػؿ المإػػػارع (ٓ(

، ك ((ج  ػػدك مػػػف  إػػمار ( ف( هيػػا ،  ذا لػػػـ   (ٔ( عػػدها  ػػػ( ٍف( مإػػػمرة جػػكازنا 
كوػػػذهب  كذػػػر الكػػػكفووف  (ٕ(تػػػذكرها ؛ يفك جـ الجػػػر ج تػػػدخؿ عمػػػ  ايفعػػػاؿ(( 

                                                 

 . ّْٗ-ّّٗ/ٕ( الدر المصكف ُ(
 . ٖٗ، ٕٖ/ِ(  ويظر: ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِ(
،  ِٕٗ،  ٕٓ(  ويظػػػػر:  ػػػػرح الوصػػػػائد السػػػػ ع الطػػػػكاؿ ي ػػػػي  كػػػػر  ػػػػف ايي ػػػػارم ص ّ(

 . ُُِ،  ُُٖ،  َُّ/ ِكا يصاؼ
 
 .ِٔٓ/ُّ، كلساف العرب ج ف ميظكر َُُٖ/ّ(  ويظر:المةرر في اليةك لمارمي ْ(
 .ُْٗ، َُٕ(  ويظر:معتاح العمـك : لمسككاكي ص ٓ(
، ٕ/ ِ، كالموتإب، ّٗكمعايي الور ف لّخعش، ص ٓ,ٕ/ ّ(  ويظر: كتاب سو كول، ٔ(

 .ٕٗ،ـَُّ/ ِكا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ، 
 ُٓٓ/ِف السركاج ( اييصكؿ في اليةك ج ٕ(
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كذكػر ال صػروكف  (ُ(ماػا موػاـ ( ٍف( ل   فك المإارع ميصكب  الّـ يعساا لووا
 فك المإػػػارع  عػػػد جـ التعموػػػؿ ميصػػػكب  ػػػػ ( ٍف( مإػػػمرة جػػػكازنا لظاػػػكر ( ٍف( 

كةاؿ ا ف وعوش: ((كوجػكز  ظاػار  (ِ( عدها، كذلؾ  ذا لـ تصة اا (ج( اليافوض
 ػػػؿ ةػػػد جػػػاّ فػػػي التيزوػػػؿ فػػػي  (ّ(( ٍف(  عػػػدها... كج  عممػػػل جػػػاّ فػػػي التيزوػػػؿ((

( ]الزمػػر:  مكإػػع كاةػػد ،  هػػك ؿى اٍلميٍسػػًمًموفى ةكلػػل تعػػال : (كى يًمػػٍرتي جٍف  ىكيػػكفى  ىكك
ٌّ وكػػكفى لميػػاًس ُِ [ كفػػي عػػدة مكاإػػع متمػػكة  ػػػ(ج( اليافوػػض كوكلػػل تعػػال  : (ًلػػئى

ض  عد الرسؿ( ]اليساّ:  جك  [ ُٓٔعم  اً ةي
كةػػاؿ الػػدكتكر  (ْ(كذهػػب الككفوػػكف  لػػ   فك ( ٍف( تككوػػد لمػػّـ الياصػػ ض

ؿ السػػامرائي : (( فك التعموػػؿ  ػػػ( ٍف( كةػػدها ةػػد وختمػػؼ عػػف التعموػػؿ  ػػالّـ فاإػػ
، كهذا اجختّؼ ج ويط ؽ عم  كؿ ايمذمض ، كهذا ما عٌ ر عيل  (ٓ(كةدها(( 

 عيل  وكلل : ((ةد وختمؼ((.
ك رل  فك  وػػػػض دراسػػػػض كايػػػػت ترمػػػػي  لػػػػ  ت وػػػػوف العػػػػرؽ  ػػػػوف ( ٍف( كجـ 

تامػػػض  ذا  غعميػػػا ةوووػػػض ( ٍف(  كهػػػي  يكاػػػا مػػػا التعموػػػؿ ، فإيكاػػػا ج تكػػػكف عامػػػض ك 
اسػػتعممت لمتعموػػؿ ،  ػػؿ مػػا اسػػتعممت  ٌج لغػػرض الكصػػؿ ، كمػػف ذلػػؾ جعماػػا 
كصػمض لتسػموط معيػ  التعموػؿ المستةصػؿ مػف السػواؽ عمػ  الععػؿ المإػػارع ، 

  خّؼ جـ العمض التي تةمؿ  ذاتاا هذا المعي   ك تدٌؿ عمول .
فالػػذم و ػػدك  فك الععػػؿ ( كػػكف( ميصػػكب  ػػػ( ٍف( لمػػا مػػٌر تعصػػومل، كةػػد 
 يرود  دخاؿ جـ التعموؿ عم  ع ارة ( ٍف اككف( لوككف المعي : ك يًمرتي مف  جؿ 

                                                 

، كمغيػػػػي ُُْ، كالجيػػػػ  الػػػػدايي، صّٓ/ ْ(  ويظػػػػر:  ػػػػرح الرإػػػػي عمػػػػ  الكافوػػػػض، ُ(
 .ِْٖ/ ّ، كةا وض الص اف، َُِ/ ُالم وب، 

 .ّْٔ/ ِ(  ويظر:  رح ا ف عووؿ، ِ(
 . ِِْ/ ْ(   رح المعصؿ ، ّ(
 .ُُٔ(  ويظر: الجي  الدايي، صْ(
 . َّٔ/ّ( معايي اليةك ٓ(
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ؿ المسمموف، كلـ  جػد فػي الوػر ف الكػروـ  ظاػار ( ٍف(  عػد الػّـ  ٌج   ٍف  ككف  كك
 في هذه ا وض الكرومض.

ٍليىػػػػػا ً لىٍوػػػػػؾى الػػػػػذلٍكرى ًلتي ىػػػػػولفى  فػػػػػايكذر عػػػػػدـ  ظاارهػػػػػا كوكلػػػػػل تعػػػػػال : (كى ىيزى
( ]الكاػػؼ: ًْْلميكاًس(]اليةػػؿ: ـٍ ػػاّليكا  ىٍوػػيىاي ـٍ ًلوىتىسى ػػذىًلؾى  ىعىٍذيىػػاهي كى [ كةكلػػل تعػػال : (كى

طىاوىايىا( ]طل: ُٗ يكا ً رى ليىا ًلوىٍغًعرى لىيىا خى [ كةكلػل تعػال : ّٕ[ كةكلل تعال : (ً يكا  مى
(}اليػػػكر : (كىج  ػػػا ويٍخًعػػػوفى ًمػػػف زويتافك ـى مى ًمًافك ًلػػػويٍعمى { فالمإػػػارع ُّوىٍإػػػًرٍ فى  ًػػػاىٍرجي

ميصكب  عد الّـ  فادتاا معي  التعموؿ، كتظار ( ٍف( كجك نا  ذا اةترف الععؿ 
ػػض  عػػد الرسػػؿ(  جك ٌّ وكػػكفى لميػػاًس عمػػ  اً ةي  ػػػ(ج( اليافوػػض  كوكلػػل تعػػال  : (ًلػػئى

ٌّ وةصؿ الذوؿ  التواّ المذموف([ (ُٓٔ]اليساّ:  كهذا هك التعموؿ المعظي  (ُ(لئ
ػػا  فك الععػػؿ (ج وكػػكف( ميصػػكب  ػػػ ( ٍف( ، كةػػد  يروػػد  دخػػاؿ  ، كالػػذم و ػػدك  وإن
 معي  التعموؿ عم  ع ارة ( ٍف ج ككف( لوككف المعي : مف  جؿ  ٍف ج وككف .

 الٌملي  ال : (ويًرودي ةاؿ العراّ في تعسور ةكؿ ا تع ءـ التعميؿ ك )أف( :
( ]اليساّ :  ًلوي ىولفى  ـٍ [ : ((كالعرب تجعؿ الّـ التي عم  معيػ  (كػي( فػي ِٔلىكي

 ، ، ك ردتي لتػػذهبى ( فتوػػكؿ:  ردتي  ٍف تػذهبى ( ك ( مػرتي مكإػع ( ف( فػػي ( ردتي
ـى  ك مرتؾ  ٍف توكـى ، ك مرتؾ لتوكـى ، ةاؿ ا تعال : (كى يًمٍريىا ( اٍلعى  ًلرىبل  ًلييٍسًم الىًموفى

ؿى   ىكيػكفى   ىفٍ   يًمػٍرتي  ً يلػيى  [ ، كةاؿ تعال  في مكإع  خػر: (ةيػؿٍ ُٕ]اييعاـ:    ىكك
ػػػػػفٍ  ( ]اييعػػػػػاـ:  مى ـى [ كةػػػػػاؿ تعػػػػػال : (ويًروػػػػػديكفى ًلويٍطًعػػػػػؤيكا ييػػػػػكرى المكػػػػػًل ُْ ىٍسػػػػػمى

(]الصػؼ:  ـٍ التك ػػض: المٌػًل( ] ويٍطًعػؤيكا ييػكرى   ىفٍ  [ كةػاؿ تعػػال : (ويًروػديكفى ًٖ اىٍفكىاًهًا
( ؛ ييكامػػػا ِّ يمػػػا صػػػم  الػػػّـ فػػػي مكإػػػع ( ٍف( فػػػي ( مرتػػػؾ( ك ( ردتي [، كاع

 . (ِ(وطم اف المستو ؿ((

                                                 

 . ّْٔ/ِك رح ا ف عووؿ  َُِ/ُالم وب (  ويظر : مغيي ُ(
 .ُّٖ/ ُ(  معايي الوراف  ِ(
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كعوب الزجاج عم  ةكؿ العراّ  وكلل: ((كهذا غمط  ٍف وككف جـ الجػر 
 .(ُ(توـك مواـ ( ف( كتؤدم معياها((

( ]اليسػاّ:  ًلوي ىػولفى  المٌػلي  كةػاؿ الزمخ ػرم:  فك ةػكؿ ا تعػال : (ويًروػدي  ـٍ لىكيػ
.  ككػذلؾ ةػاؿ (ِ([ ((  صمل: ورود ا  ٍف و وف لكـ ، فزوػدت الػّـ مؤكػدة((ِٔ

[ (( صػمل وروػدكف  ف ٖالمكػًل( ]الصػؼ:  ييػكر ًلويٍطًعػؤيكا فػي ةكلػل تعػال : (ويًروػديكفى 
ا وطعؤكا ، كما جاّ في سكرة  راّة ككافك هذه الّـ زودت مع فعؿ ا رادة تاكودن 

 .(ّ(لل((
ؿى  ًيىفٍ  كهػذا مػا  جػازه فػي ةكلػل تعػال : (كى يًمػٍرتي  (   ىكيػكفى  ىكك اٍلميٍسػًمًموفى

 (ْ([ُِ]الزمر: 
كت عل ا ف عطوض، فواؿ: ((كالّـ في ةكلل تعال : (ًلويٍطًعػؤيكا( ]الصػؼ: 

[ جـ مؤكدة دخمت عم  المععػكؿ،  يفك التوػدور: وروػدكف  ٍف وطعػؤكا، ك( ٍف( ٖ
 . (ٓ( تاكوؿ المصدر فكايل ةاؿ: ورودكف  طعاّ(( مع الععؿ

[ : ((كةوػػؿ الػػّـ ِٔكةػػاؿ العك ػػرم فػػي ةكلػػل تعػػال : (لو وف(]اليسػػاّ: 
 (ٔ(زائدة كالتودور: ورود ا  ف و وف((

ك عػد  ف يوػػؿ   ػك ةوػػاف اييدلسػػي ةػكؿ الزمخ ػػرم كا ػف عطوػػض  زوػػادة 
ػػا ةكلامػػا:  فك الػػّـ [ ةػػاؿ: ((ٖالػػّـ فػػي ةكلػػل تعػػال : (لوطعػػؤكا( ]الصػػؼ:  ك مك

                                                 

عرا ل  ُ(  .ّْ/ ِ(  معايي الوراف كاع
 .ُْٗ/ ُ(  الك اؼ  ِ(
 .ُِٓ/ ْ(  الك اؼ  ّ(
 .ُُْ/ْ(  المصدر يعسل  ْ(
 .َّّ/ ٓ(  المةرر الكجوز  ٓ(
 .ُِٕ/ ُ(  الت واف في  عراب الوراف  ٔ(
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ف التودور:  ٍف وطعػؤكا، فا طعػاّ، مععػكؿ (وروػدكف( ، فمػوس  مػذهب  لمتاكود، كاع
 .(ُ( سو كول كالجماكر((

كذكػػر السػػػموف الةم ػػػي  فك الوػػػكؿ  زوػػادة الػػػّـ هػػػك مػػػذهب الزمخ ػػػرم 
ك  ػػػػػي ال وػػػػػاّ كرد عموامػػػػػا  وكلػػػػػل : ((كهػػػػػذا ....خػػػػػارج عػػػػػف  ةػػػػػكاؿ ال صػػػػػرووف 

كفول  فك ( ٍف( تإمر  عد الّـ الزائدة ، كهػي ج تإػمر فومػا يػٌص  كالككفووف،
  (ِ(اليةكوكف  عد جـ  ٌج كتمؾ الّـ لمتعموؿ  ك لمجةكد((

كو ػػدك  يكػػل ج فػػرؽ  ػػوف مػػذهب العػػراّ كمػػذهب الزمخ ػػرم كمػػف ت عػػل، 
يفك كموامػػػا جعػػػؿ جـ العمػػػض كالععػػػؿ الػػػذم دخمػػػت عموػػػل مععػػػكؿ فعػػػؿ ا رادة، 

  فك مععكؿ ا رادة مةذكؼ.كالصكاب 
 كهذا ما عمول جماكر ال صرووف

[ ((كمعيػػاه : وروػػد كػػذا ِٔةػػاؿ ايخعػػش فػػي  عػػراب (لو ػػوف( ]اليسػػاّ: 
  (ّ(ككذا لو وف لكـ((

ٍف ذه ػػا  لػػ  الوػػكؿ  زوػػادة الػػّـ  كالزمخ ػػرم كا ػػف عطوػػض  يعسػػاما ، كاع
 عػػػػا سػػػػو كول  ٌج  ٌيامػػػػا ت (ْ(ةتػػػػ  يسػػػػب  لوامػػػػا هػػػػذا المػػػػذهب فومػػػػا توػػػػدـ ذكػػػػره

ػا المكػلى   ىٍع يػدى   ىفٍ  كجماكر اليةاة في تعسور ةكلل تعال : ( يًمػٍرتي  الػدلوفى  لكػلي  ميٍخًمصن
ؿى  ًيىفٍ  * كى يًمػٍرتي  ( ]الزمػر:   ىكيػكفى  ىكك [ فوػد فسػرها الزمخ ػرم ُِ-ُُاٍلميٍسػًمًموفى

ؿ  وكلػػل:  ((ةػػؿ  يػػي  يمػػرتي  ػػإخّص الػػدوف، ك يمػػرتي  ػػذلؾ يجػػؿ  ٍف  كػػكف  كك 
 .(ٓ(المسمموف((

                                                 

 .ّٓٔ/ ٖ(  ال ةر المةوط  ُ(
 .َٔٔ -ٗٓٔ/ ّ(  الدر المصكف  ِ(
 .ُٔٓ(  معايي الوراف ، ص ّ(
 .َّّ/ ٓكالمةرر الكجوز  ُِٓ/ ْ، ُْٗ/ ُ(  ويظر: الك اؼ  ْ(
 .ُُْ/ ْ(  الك اؼ  ٓ(
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ؿ  كفسرها ا ف عطوض  وكلل: ((ك يمرتي  اذا الذم ذكرتي ؛ لكي  ككف  كك
(( م:  يمرتي  ما  يمرتي  ل ؛ يكػكفى  ككؿ (ُ(مف  سمـ مف  هؿ عصرم كزميي((

 . (ِ(مف  سمـ((
(  ًلوي ىػولفى  المٌػلي  ككذلؾ ةاؿ ا ف عطوض في تعسػور ةكلػل تعػال  : (ويًروػدي  ـٍ لىكيػ

[ : ((كاختمػػؼ اليةػػاة فػػي الػػّـ مػػف ةكلػػل (لو ػػوف( فمػػذهب سػػو كول ِٔ]اليسػػاّ: 
رةمػػػػػل ا ،  فك التوػػػػػدور، يٍف و ػػػػػوف ، كالمععػػػػػكؿ مإػػػػػمر، توػػػػػدوره ، وروػػػػػد ا 

 .(ّ(هذا((
كفسرها العك رم  وكلل :  ((كمععكؿ (ورود( مةػذكؼ، توػدوره، وروػد ا 

ف ... كةوؿ الّـ زائدة، كالتودور: ذلؾ،  م: تةروـ ما ةـر كتةموؿ ما ةمؿ لو و
. كالصػػكاب  فك مععػػكؿ (وروػػد( مةػػذكؼ((كالمعي : وروػػد (ْ(وروػػد ا  ٍف و ػػوف(( 

 . (ٓ(ا تكموؼ ما كمؼ  ل ع اده مما ذكر يجؿ الت ووف((
كةػػد  ػػوف الخطوػػب ا سػػكافي هػػذا العػػرؽ  ويامػػا فػػي ةكلػػل تعػػال : (ةػػؿ 

ػا لى المكػ  ىٍع يػدى   ىفٍ   يًمٍرتي  ً يلي ؿى  ًيىفٍ  الػدلوفى *كى يًمػٍرتي  لكػلي  ميٍخًمصن (   ىكيػكفى  ىكك اٍلميٍسػًمًموفى
[ ، ك ككػػػد ((  فك الوصػػػد فػػػي ايمػػػر الذػػػايي غوػػػر الوصػػػد فػػػي ُِ-ُُ]الزمػػػر: 

ايمر ايكؿ، كذلؾ  فك ايمر ايكؿ وتعدل  ل  الع ادة، كالذايي معياه: ك يمػرتي 
مموف،  م:  يمػا  يًمػٍرتي  ػإخّص الع ػادة  ،  ٍف  ع ػد ا يٍف  كػكف  كؿ المسػ

                                                 

 .ِْٓ/ ْ(  المةرر الكجوز  ُ(
 .ُْٖ -ُْٕ/ ٗ، كويظر: الدر المصكف ٖٓٓ/ ٕ(  ال ةر المةوط  ِ(
 .َْ/ ِ(  المةرر الكجوز  ّ(
 .ُِٕ/ ُالت واف في  عراب الوراف (   ْ(
، كالم ػػاب فػػػي  ُّٖ-ُّٕ/َُ، كويظػػر : الػػػدر المصػػكف  ُّٓ/ّّ( ال ةػػر المةػػوط ٓ(

 . ٔٓ/ُٗعمـك الكتاب 



553 

 

ك يًعذٍػػػتي رسػػػكجن ؛ يٍف  كػػػكف  كؿ مػػػف و ػػػد   طاعػػػض ا كع ادتػػػل، فػػػالّـ لوسػػػت 
 .(ُ(موةمض عم  ما ذهب  لول كذور مف اليةكووف((

المٌػًل(  ييػكرى  ويٍطًعػؤيكاٍ   ىف ككػذلؾ ةػاؿ لمتعروػؽ  ػوف ةكلػل تعػال : (ويًروػديكفى 
[ ، فػذكر ٖالمكػًل( ]الصػؼ:  ييػكرى  ًلويٍطًعػؤيكا ل تعػال  : (ويًروػديكفى [ كةكلػِّ]التك ض: 

ػػا المععػػكؿ   فك ةكلػػل تعػػال : ( ٍف وطعػػؤكا( مععػػكؿ (وروػػدكف( فػػي سػػكرة التك ػػض،  مك
ػػػا ((الػػػّـ الداخمػػػض عمػػػ  الععػػػؿ الميصػػػكب  فػػػي سػػػكرة الصػػػؼ، فمةػػػذكؼ ، ك مك

   (.ِ(تككف م ويض عف العمض ... كالمراد: ورودكف  ٍف وكذ كا لوطعؤكا يكر ا(( 
ف لوست لاا معي  ؛  ذ لـ تستعمؿ  ٌج لغرض الكصؿ، ك( ٍف( كما ت و

كالّـ تؤدم هذا الغرض مػع  فادتاػا التعموػؿ ؛ لػذلؾ ج وصػ  اجسػتغياّ عياػا 
 ػػذكر ( ٍف(  ؛ ييكاػػا ج تعوػػد معياهػػا، لكيػػل وصػػ  اجسػػتغياّ عػػف ( ٍف(  ػػالّـ، 

ًمػػٍرٍت ييكاػػا توػػكـ مواماػػا فػػي غػػرض الكصػػؿ، فوجػػكز  ٍف ووػػاؿ فػػي الكػػّـ : ك ي 
...يكػػكف  كؿ المسػػمموف، لػػذلؾ اسػػتغيي عياػػا فػػي الوػػر ف الكػػروـ  ٌج فػػي هػػذا 

 المكإع لما مرك ذكره .
ويصػػػػب الععػػػػؿ المإػػػػارع  عػػػػد جـ  المطمػػػػب الثػػػػاني : ءـ الجحػػػػكد :

كهػػذه الػػّـ هػػي الكاةعػػض  عػػد كػػاف الياةصػػض    (ّ(الجةػػكد  ػػػ( ٍف( مإػػمرة كجك نػػا
كمػػذهب ال صػػرووف  فك  (ْ(تصاصػػاا  ػػاليعي الميعوػػض ، كسػػموت جـ الجةػػكد جخ

جـ الجةػػكد ةػػرؼ جػػر  صػػمي ، كالجػػار كالمصػػدر المػػؤكؿ  المجػػركر متعمػػؽ 
 ) ـٍ ـٍ كى ىيػتى ًفػوًا مىا كىافى الٌملي ًلويعىػذل ىاي  خ ر كاف المةذكؼ ، فتودور ةكلل تعال : (كى

الكػػكفووف [  مػػا  كػػاف ا ةاصػدنا   ك مروػػدنا لتعػػذو اـ ، كهػي عيػػد ّّ]اييعػاؿ: 
                                                 

 .َْٓ(  درة التيزوؿ كغرة التاكوؿ، ص ُ(
 .ُٔٗ -ُٓٗ(  المصدر يعسل، ص ِ(
، ك ػػرح الكافوػػض ال ػػافوض ج ػػف  ٕ/ِ، كالموتإػػب  َُْ،  ٕ/ّ( ويظػػر : كتػػاب سػػو كول ّ(

 .  ُّٖٓ/ّمالؾ 
 . ُُٔ( ويظر : الجي  الدايي ص  ْ(
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؛ يف جـ الجةػكد  (ُ(ةرؼ جر زائد ، فوككف الععؿ المإارع هك الخ ػر يعسػل
. فػّـ الجةػكد يصػ ت الععػؿ المإػارع ييكاػا  فػادت (ِ(،  هي الياص ض  يعسػاا

ػػٍؤًمًيوفى  ػػا كىػػافى المٌػػلي ًلوىػػذىرى اٍلمي تككوػػد يعوػػل، كمػػف  مذمػػض ذلػػؾ فػػي الوػػر ف الكػػروـ : (مك
مى  آ  ىيتيـٍ عى مى  مى مىػ  عى ـٍ عى ػا كىػافى المٌػلي ًلػويٍطًمعىكي مى ً وثى ًمفى الطكولػًب كى تك ى وىًموزى اٍلخى ٍوًل ةى

( ]التك ػػػض: ُٕٗاٍلغىٍوػػػًب( ] ؿ عمػػػراف:  ـٍ ػػػافى المٌػػػلي ًلػػػوىٍظًممىاي ػػػا كى [ كةكلػػػل تعػػػال : (فىمى
مىا كىافى رى حؾى ًلويٍاًمؾى اٍلويرىل ً ظيٍمـو كى ىٍهمياىػا ميٍصػَٕ ( ]هػكد: [ كةكلل تعال : (كى كفى ًمةي
ػإو ُُٕ مى ػٍف ةى ػاؿو مل ٍمصى مىٍوتىػلي ًمػف صى دى ًل ى ىػرو خى ـٍ  ىكيػف يٍسػجي [ كةكلل تعال : (ةىاؿى لىػ

( ]الةجر:   [.ّّمكٍسييكفو
كهػذه الػّـ التػي سػػموت جـ الجةػكد ،   ػـ فواػػا معيػ  التعموػؿ، فوػػكؿ 

( ]التك ػػض ـٍ ػػػافى المٌػػلي ًلػػػوىٍظًممىاي ػػا كى : (فىمى ّن [ معيػػػاه: فمػػا كػػػاف ا َٕ: ا تعػػال  مػػػذ
دى ًل ى ىػرو  ـٍ  ىكيػف يٍسػجي مكجكدنا مف  جؿ  ف وظمماـ ، ككذلؾ ةكلل تعال : (ةىػاؿى لىػ

( ]الةجػػػر:  ػػػإو مكٍسػػػييكفو مى ػػػٍف ةى ػػػاؿو مل ٍمصى مىٍوتىػػػلي ًمػػػف صى [ معيػػػاه: لػػػـ  كػػػف فػػػي ّّخى
ا  الكجكد يسجد ل  ر،  م: لـ  يخمؽ لاذا الغػرض ، كتجػد هػذا الغػرض كاإػةن

كػػّـ الم ػػرد ، فػػي ةكلػػل : ((فػػإف ةمػػتى : مػػا كيػػتي يإػػر ىؾى ، فمعيػػاه : مػػا فػػي 
فاي كػ( جـ ( التعموؿ في ةكلل تعال : (مكا ًجٍئيىػا ًلييٍعًسػدى   (ّ(كيتي لاذا العمؿ(( 

 [ .ًّٕفي ايىٍرًض( ]وكسؼ: 
   [ ) كؿى ًمٍيلي اٍلًج ىاؿي ـٍ ًلتىزي ف كىافى مىٍكريهي [ ْٔراهوـ:  مكا ةكلل تعال  : (كىاًع

، فوػػد اختمػػػؼ فػػي  عرا اػػػا كتعسػػورها ؛ يفك فاعػػػؿ المإػػارع غوػػػر اسػػـ (كػػػاف( 
  خّؼ ا وات السا وض ؛ لذلؾ استتر هياؾ ككجب  ظااره هيا.

                                                 

 .ُُِ/ ُ، كمغيي الم وب، ُُٕ -ُُٔ( ويظر: الجي  الدايي، ص ُ(
، ك ػػرح الرإػي عمػػ  الكافوػػض، ُُْ/ ِ( ويظػر:  ػػرح جمػؿ الزجػػاجي ج ػػف عصػعكر،  ِ(

ْ /ّٓ. 
 .ٕ/ِ( الموتإب  ّ(
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ةوػػػد ذهػػػب جماػػػكر اليةػػػاة كالمعسػػػروف  لػػػ   فك ( ٍف( يافوػػػض ، كالمعيػػػ : 
د مػف الج ػاؿ ماما عظػـ ، عمػ   فك المػرا (ُ(كما كاف مكرهـ لتزكؿ ميل الج اؿ

ّن  وات ا ك رائعل الذا تػض الراسػخض، كمعيػ  ا وػض عيػد الزجػاج:   ٍف تككف مذ
((لػػك  زاؿ مكػػرهـ الج ػػاؿ مػػا زاؿ  مػػر ا سػػّـ، كمػػا  تػػ   ػػل الي ػػي، صػػم  ا 

، كهاتاف ايداتاف: ( ٍف( ك (لك( وص   ةواينا  ٍف تةػؿ  ةػداهما (ِ(عمول كسمـ((
( ]الصؼ: مةؿ اييخرل ، كوكلل  كفى لىٍك كىًرهى اٍلكىاًفري ـح ييكًرًه كى ًت [، ٖتعال : (كىالمكلي مي

ٍف كػػره الكػػافركف، كةػػد ذكػػر العػػراّ  ـح يػػكره كاع فوصػػ   ف ووػػاؿ فػػي الكػػّـ، كا مػػت
ٍف  عج ػػتكـ، ُِِ ف ةكلػػل تعػػال : (كلػػك  عج ػػتكـ( ]ال وػػرة:  [ هػػك كوكليػػا: ((كاع

 .(ّ(المعي (( ك وكف  فك  ( ٍف( ك (لك( متوار اف في
ػدو ٌمػػف  ىٍعػًدًه (  ا ًمػٍف  ىةى لىًئف زىالىتىا ً ٍف  ىٍمسىػكىايمى كفي تعسور ةكلل تعال : (كى

[ ةاؿ ا ف الجكزم: ((ك(لػئف(  معيػ  (كلػك( ، ك ( ف(  معيػ  (مػا( ُْ]فاطر: 
 . (ْ(فالتودور: كلك زالتا ما  مسكاما مف  ةد((

ا معي   التعموؿ، ك فك ( ٍف(  معي  : كالذم و دك  فك الّـ هيا تعود  وإن
(لػػػػك(  ،  ك هػػػػي ( ًف( ال ػػػػرطوض، كهػػػػذا مػػػػا ذهػػػػب  لوػػػػل ا ػػػػف ه ػػػػاـ  ذ ووػػػػكؿ: 
((كالػػػػذم وظاػػػػر لػػػػي  يكاػػػػا جـ (كػػػػي( ك فك ( ٍف(  ػػػػرطوض،  م: كعيػػػػد ا جػػػػزاّ 
ٍف كاف مكرهـ ل دتل معدنا يجؿ زكاؿ اييمكر العظاـ الم ػ اض فػي  مكرهـ... كاع

 .(ٓ(عظماا  الج اؿ((
تيعػػٌد (ةتػػ ( ةػػػرؼ جػػر عيػػد ال صػػػرووف  لمطمػػب الثالػػث : )حتػػػى( :ا

كويصب الععؿ المإارع  عدها  ػ ( ٍف( مإػمرة كجك نػا، كهػي  معيػ  :  لػ   ف 
                                                 

 .ُِّ، ُُّ( ويظر : مجاز الور ف ص  ُ(
عرا ل،  ِ(  .ُّٕ/ ّ( معايي الوراف كاع
 .َُْ/ ُ( معايي الوراف،  ّ(
 .ِٗٔ/ ٔ( زاد المسور،  ْ(
 .ُّْ/ ّ، كويظر: ةا وض الص اف عم   رح اج مكيي، ُِِ/ ُ( مغيي الم وب،  ٓ(
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[  ، كةكلػػل تعػػال : (ةتػػ  َُِ، كوكلػػل تعػػال : (ةتػػ  تت ػػع ممػػتاـ( ]ال وػػرة: (ُ(
الػػ   ٍف وػػاتي [ ، كالتوػػدور:  لػػ   ٍف تت ػػع ممػػتاـ ، ك ُّوػػاتيى كعػػدي ا( ]الرعػػد: 

كهذا ج وعيي  فك (ةتػ (   (ِ(كعد ا ، ككذلؾ جموع ما في الور ف مف (ةت (
يمػػا هػػك ةػػرؼ كاةػػد وعمػػؿ  تاكوػػؿ ةػػرفوف((    (ّ(ةػػرؼ مركػػب مػػف ةػػرفوف ((كاع

كج تيصػب  (ْ(كوذهب الككفوكف  ل   فك (ةت ( تيصب الععؿ المإػارع  يعسػاا
 . (ٓ(الععؿ  عدها  ٌج  ذا  فاد معي  اجستو اؿ

كذكػػػر اليةػػػاة  فك (ةتػػػ ( كردت فػػػي المغػػػض كالوػػػر ف الكػػػروـ  معيػػػػ  :  
( ل ( ، ك (كي( التعموموض، ك معي  ( ٌج( في اجستذياّ ، كذكػركا  ٌف مػف  مذمػض 
(ةت ( التي كردت في الوراف الكروـ  معي  ( ل ( ةكلل تعػال : (ةىػاليكا لىػف يكٍ ػرىحى 

تكػػ  وىٍرًجػػعى  ػػاًكًعوفى ةى مىٍوػػًل عى [ ك معيػػ : (كػػي( التعموموػػض، ًُٗ لىٍويىػػا ميكسىػػ ( ]طػػل:  عى
تكػػػ   ػػػٍف ًعيػػػدى رىسيػػػكًؿ المكػػػًل ةى مىػػػ  مى ـي الكػػػًذوفى وىويكليػػػكفى ج تييًعويػػػكا عى ةكلػػػل تعػػػال : (هيػػػ

كا( ]الميافوكف:  ّى ً لىػ   ىٍمػًر ٕوىيعىإح تكػ  تىًعػي [ كةكلل تعال : (فىوىاًتميكا الكًتي تىٍ ًغي ةى
تك  ٗجرات: المكًل ( ]الة دو ةى اًف ًمٍف  ىةى ا ويعىملمى مى [ ، ك معي : ( ٌج( ةكلل تعال : (كى

ػػا يىٍةػػفي ًفٍتيىػػضه( ]ال وػػر:  ػػا  فك (ةتػػ ( فػػي ةكلػػل تعػػال  َُِوىويػػكجى ً يكمى [ كذكػػركا  وإن

                                                 

 . ّٖ/ِ( ويظر: الموتإب لمم رد  ُ(
/ ِ، كالموتإػػب، ّٗ، كمعػايي الوػػر ف لأخعػش، صٕ، ٓ/ ّ( ويظػر: كتػاب سػػو كول،  ِ(

، ك ػػػػرح الكافوػػػػض ال ػػػػافوض ج ػػػػف ُٕٓ/ ُ، ك ػػػػرح جمػػػػؿ الزجػػػػاجي ج ػػػػف عصػػػػعكر، ٕ
 .ُِْٓ/ ّمالؾ، 

 َُّ( ا غراب في جدؿ ا عراب ، كلمع ايدلض ص  ّ(
، ك ػػرح الرإػي عمػػ  الكافوػػض، ُُْ/ ِ( ويظػر:  ػػرح جمػؿ الزجػػاجي ج ػػف عصػعكر،  ْ(

 .ّْٔ/ ّ، كةا وض الص اف، ّٓ/ ْ
 .ْٖٔ/ ّ، كةا وض الص اف عم   رح اي مكيي، ُِٔ/ ُ( ويظر: مغيي الم وب،  ٓ(
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 ::(ةت  تعيّ( وةتمؿ  ٍف تككف  معي  : (  ل   ٍف( ، ككذلؾ فػي ةكلػل تعػال 
 .(ُ((ةت  ووكج( 

ال صروكف المإارع ميصك نا  ػػ(  ٍف( اسػتيادنا لمػا ذه ػكا  لوػل  كةد جعؿ
 افك ((( ةت ( مف عكامؿ ايسماّ ؛ كلاذا وودر ( ٍف(  عدها ة ؿ الععػؿ ، فػإذا 
كةعػػت عكامػػؿ ايسػػماّ  عمػػ  ايفعػػاؿ لػػـ وسػػتوـ كصػػماا  اػػا  ٌج عمػػ   إػػمار 

 .(ِ( ( ٍف( ؛ يفك ( ٍف( كالععؿ اسـ((
م ػػػرد  وػػػدؿ عمػػػ   فك الوػػػكؿ  يصػػػب المإػػػارع كهػػػذا الػػػذم صػػػرح  ػػػل ال

 ػػػػ( ٍف( ةػػػكؿ مختمػػػؽ ؛ يٌيػػػل جػػػاّ لتسػػػكو، مػػػذهب ال صػػػرووف  ػػػافك (ةتػػػ ( مػػػف 
 عكامؿ ايسماّ .

كالذم يراه  فك (ةتك  ( هذه ج تيصػب الععػؿ المإػارع  ػػ( ٍف( مإػمرة 
  عدها، كما ذهب ال صروحكف ، كج  يعساا كما ذهب الككفٌوكف ،  ؿ تيص ل  ما
دلكػػت عموػػل مػػف معيػػ  ، كةػػد صػػركح  عػػض اليةػػاة  اػػذا العامػػؿ المعيػػكم ، فوػػد 
ػػػا ( ةتػػػ  ( فمعياهػػػا الغاوػػػض ، كهػػػي تيصػػػب الععػػػؿ  ّن : ((ك مك ةػػػاؿ الارمػػػي مػػػذ
المسػػػػػتو ؿ عمػػػػػ  معيوػػػػػوف :  ةػػػػػدهما : معيػػػػػ  (  لػػػػػ   ف ( كالذػػػػػايي : معيػػػػػ  

 .(ّ((كي(((
 صػػػػرووف، تعػػػػد ( ك( ةػػػػرؼ عطػػػػؼ عيػػػػد ال المطمػػػػب الرابػػػػع : )أك( :

كويصب الععؿ المإارع  عدها  ػ ( ٍف( مإػمرة كجك نػا،  ذا كايػت   معيػ  ( ٌج 

                                                 

،كالموتإػب لمم ػرد ْٗ-ّٗ، كمعػايي الوػر ف لأخعػش ص ٓ/ّ( ويظر: كتػاب سػو كول  ُ(
، ك رح جمؿ الزجاجي ج ف عصعكر ُٔٓ/ِؿ في اليةك ج ف السراج ، كاييصك ٕ/ِ
 . ُِٓ/ُ،كمغيي الم وب ُِْٓ/ّ، ك رح الكافوض ال افوض ج ف مالؾ ُٕٓ/ُ

 ..  ّٖ/ِ( الموتإب  ِ(
 .َُُٖ/ّ( المةرر في اليةك  ّ(
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يكػػػػؾى  ك  (ُ( ف(  ك ( لػػػػ   ٍف(  ك (ةتػػػػ (  ك (كػػػػي( (( فػػػػإذا ةػػػػاؿ الوائػػػػؿ : يىلًزمى
توإػػػػوىيي ةوػػػػي ، فػػػػالمعي :  يػػػػا مػػػػّـز لػػػػؾ  ك ةػػػػاضو  يػػػػت ةوػػػػي، فكايكػػػػل فػػػػي 

 .(ِ(لةوي((ايصؿ : لوككف ميي لزـك لؾ ، كةإاّ ميؾ 
((كمذهب الكسائي  فك ( ك( هذه  ياص ض لمععؿ  يعسػاا ، كذهػب ةػكـ  

 .(ّ(مف الككفووف، مياـ العراّ  ل   يكل ايتصب  الخّؼ((
فالمإػػارع ويصػػب  عػػػد ( ك( عيػػد ال صػػرووف  ذا كػػػاف  اةػػد المعػػػايي  

المذككرة ، ككذلؾ العراّ الذم ذهب  ل   يكل ميصكب عم  الصرؼ ،  ك عم  
الخػػػّؼ  مصػػػطم  ال صػػػرووف ، عمػػػؿ يصػػػب المإػػػارع ؛ يفك ( ك( طػػػر  فواػػػا 

 ، (ْ(معي  اليااوض كاجستذياّ
فنػػا  كمػػف مكاإػػع كركدهػػا فػػي الوػػراف الكػػروـ ةكلػػل تعػػال :  ( ًلوىٍوطىػػعى طىرى

آًئً وفى } ـٍ فىوىيوىًم يكٍا خى كٍا  ىٍك وىٍكً تىاي ّه  ىٍك ُِٕملفى الكًذوفى كىعىري { لىٍوسى لىؾى ًمفى ايىٍمًر  ىٍي
(}  ؿ عمػػػػراف :  ـٍ ظىػػػػاًلميكفى ـٍ فىػػػػًإيكاي ـٍ  ىٍك ويعىػػػػذك ىاي مىػػػػٍوًا { كفػػػػي ُِٖ-ُِٕوىتيػػػػكبى عى

( كجااف :  ٍف  ئت جعمتل معطكفنػا عمػ  ةكلػل يصب المإارع في (  ك وتكبى 
ٍف  ػػئت جعمػػت يصػػ ل  ( ، كاع ـٍ كٍا  ىٍك وىٍك ًػػتىاي ػػفى الكػػًذوفى كىعىػػري فنػػا مل تعػػال : (ًلوىٍوطىػػعى طىرى
عمػػ  مػػذهب (ةتػػ (  معيػػ  : ةتػػ  وتػػكب عمػػواـ ،  ك  معيػػ :  جن  ٍف وتػػكبى 

  (ٓ(عمواـ

                                                 

، ك ػرح الكافوػض ُُٔ/ِ، كاييصػكؿ فػي اليةػك ج ػف السػركاج ٕ/ ِ( ويظػر: الموتإػب،  ُ(
 . ُّٕ -ُِٕ/ ّ، ك كإ  المسالؾ، َُْٓ -ُّٗٓ/ ّافوض، ال 

 .ُِّ( رصؼ الم ايي لممالوي، ص ِ(
 .ِِّ( الجي  الدايي، ص ّ(
 .ْٓ/ ْ( ويظر:  رح الرإي عم  الكافوض،  ْ(
عرا ػػل ، لمزجػػاج   ُٓٔ/ُ( ويظػػر: معػػايي الوػػر ف لمعػػراّ،  ٓ( ،  ّّٔ/ُكمعػػايي الوػػر ف كاع

 .ِّٗ -ُّٗ/ ّ، كالدر المصكف، ُِِ/ ُكال واف في غروب  عراب الوراف، 
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ـٍ ً ف طى  مىٍوكي يىاحى عى ـٍ تىمىسحػكهيفح  ىٍك كةكؿ ا تعال : (جك جي ػا لىػ مكٍوتيـي اليلسىاّ مى
ػػضن( ]ال وػػرة:  ػػكٍا لىايػػفك فىًروإى [ ةػػاؿ   ػػك ةوػػاف : ((( ك( عمػػ   ا اػػا مػػف ِّٔتىٍعًرإي

ككياا تاتي يةد ال وئوف  ك اي واّ ، كالععؿ  عدها معطكؼ عم  (تمسكهف( 
، فاػػػػك مجػػػػزـك ،  ك معطػػػػكؼ عمػػػػ  مصػػػػدر متػػػػكهـ ، فاػػػػك ميصػػػػكب عمػػػػ  

ر ( ٍف(  عػػد ( ك(  معيػػ  ( ٌج( كالتوػػدور: مػػا لػػـ تمسػػكهف  ٌج  ف تعرإػػكا  إػػما
لاػػػػف فروإػػػػض،  ك معطػػػػكؼ عمػػػػ  جممػػػػض مةذكفػػػػض، كالتوػػػػدور:  فرإػػػػتـ  ك لػػػػـ 
تعرإػػػػكا ،  ك  معيػػػػ  الػػػػكاك كالععػػػػؿ مجػػػػزـك معطػػػػكؼ عمػػػػ  تمسػػػػكهف،  ةػػػػكاؿ 

 .(ُ( ر عض((
ػػا  يكًتوػػتيـٍ  ٍذػػؿى مى ػػده مل (  كةكلػػل تعػػال : ( ىف ويػػٍؤتى   ىةى ـٍ ـٍ ًعيػػدى رى لكيػػ ككي ػػآجح  ىٍك ويةى

[ (( معيػػ :  ٌج  ٍف وةػػاجككـ : كمػػا توػػكؿ :  يػػا ج  تركػػػؾ  ك ّٕ] ؿ عمػػراف: 
 . (ِ(توإوىيي ةوي ...  ك (وةاجككـ عيد ر كـ( عطؼ عم  ( ف وؤت (((

ػػػٍكتي  فكػػػاهيفك اٍلمى تكػػػ ى وىتىكى  ىٍك كةػػػكؿ ا تعػػػال : (فىاىٍمًسػػػكيكهيفك ًفػػػي اٍل يويػػػكًت ةى
( ]اليسػػاّ:  ّن ػػً و [ كفػػي يصػػب ( جعػػؿ( كجاػػاف،  ةػػدهما: ُٓوىٍجعىػػؿى المٌػػلي لىايػػفك سى

 .(ّ(العطؼ عم  وتكفاهف ، كالذايي: جعؿ ( ك(  معي  ( ٌج  ٍف( ((
ـى المٌػلي  تكػ ى وىػٍاذىفى ًلػي  ى ًػي  ىٍك وىٍةكيػ كةكؿ ا تعال : (فىمىٍف  ىٍ رىحى ايىٍرضى ةى

ٍوػػػري الٍ  ( ]وكسػػػؼ: ًلػػػي كىهيػػػكى خى ػػػاًكًموفى ( معطػػػكؼ َٖةى ـى [ (( كالظػػػاهر  فك (كوةكػػػ
ػػػكلزى  ٍف وكػػػكف ميصػػػك نا  إإػػػمار ( ٍف(  عػػػد ( ك( فػػػي جػػػكاب  ( كجي عمػػػ  (وػػػاذفى

 .(ْ(اليعي، كهك (فمف   رح ايرض(  م:  ٌج  ٍف وةكـ ا لي((

                                                 

، كالػػػػػدر ّٗٔ/ ِ، كال ةػػػػػر المةػػػػػوط، ْٓ/ ْ( ويظػػػػػر:  ػػػػػرح الرإػػػػػي عمػػػػػ  الكافوػػػػػض،  ُ(
 .ْٕٖ/ ِالمصكف، 

 .ِٖٓ/ ّ، كويظر: الدر المصكف، ُٕٗ/ ِ( ال ةر المةوط،  ِ(
 .ُٗٔ/ ّ( ويظر: الدر المصكف،  ّ(
 .ّْٓ/ ٓ، كويظر: الدر المصكف، ّّْ/ ٓ( ال ةر المةوط،  ْ(
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ٍوًف  ىٍك  تك   ىٍ مي،ى مىٍجمىعى اٍل ىٍةػرى وي نػا( كةكؿ ا تعال : (ج  ىٍ رىحي ةى  ىٍمًإػيى ةي
(  معطػكؼ عمػ  (  مػ،( ... كةوػؿ َٔ]الكاؼ:  [ ةاؿ   ك ةوػاف : ((ك( مإػيى

 (ُ(هي ... كوكلؾ: (( يفارةؾ  ك توإيى ةوي((
ػٍف  ىٍرًإػيىآ  ىٍك  يكػػكيـ مل ـٍ لىييٍخًرجى ػًمًا كٍا ًلريسي ةىػاؿى الكػًذوفى كىعىػري كةكؿ ا تعال : (كى

[ ةاؿ العراّ : (( فوككف معيػاه معيػ  (ةتػ ( ، ُّاهوـ: لىتىعيكديفك ًفي ًممكًتيىا( ]  ر 
كةػػػػاؿ   ػػػػك ةوػػػػاف: ((ك( ك( يةػػػػد  (ِ( ك ( ٌج(  ٌج  ٌياػػػػا جػػػػاّت  ةػػػػرؼ يسػػػػؽ((

ايمروف :  ةسمكا عم   يكل ج  ٌد مف  خػراجاـ ،  ك عػكدهـ فػي ممػتاـ ، كػاياـ 
يػػ  ( ٌج ةػػالكا: لوكػػكيىفك  ةػػد هػػذوف ، كتوػػدور ( ك( هيػػا  معيػػ  (ةتػػ ( ،  ك  مع

 ٍف( ةكؿ مػف لػـ ومعػف اليظػر فومػا  عػدها ؛  ييكػل ج وصػ  تركوػب (ةتػ ( كج 
تركوػػػػػب ( ٌج  ٍف( مػػػػػػع ةكلػػػػػل : (لتعػػػػػػكدف(  خػػػػػّؼ : يلزميكػػػػػػؾ ،  ك توإػػػػػػوىيي  

 .(ّ(ةوي((
وتإػػػ  ممػػػا توػػػدـ  ف ( ك( ج ويصػػػب  عػػػدها الععػػػؿ المإػػػػارع  ٌج  ذا 

 كايت  معي : (ةت (  ك ( ٌج  ٍف(
العػػاّ  ةػػرؼ عطػػؼ عيػػد ال صػػرووف،  لقػػامس : )الفػػا ( :المطمػػب ا

كويصب المإارع  عدها   ػ ( ف( مإمرة كجك نا في جكاب ايمر  ك الياي  ك 
اجسػػػػػتعااـ  ك العػػػػػرض  ك التميػػػػػي  ك التةإػػػػػوض  ك الةػػػػػٌث  ، ك الػػػػػدعاّ  ك 

 .(ْ(اليعي  ك ال رط  ك الجزاّ  ، كج ويصب في غور ذلؾ  ٌج في الإركرة

                                                 

 .َِٓ -ُٗٓ/ ٕ، كويظر: الدر المصكف، ُٕٗ/ ٔ( ال ةر المةوط،  ُ(
 .ٓ/ ِ( معايي الوراف لمعراّ،  ِ(
 .ٔٓ/ ٕ، كويظر: الدر المصكف، ِٔٓ/ ٓ( ال ةر المةوط،  ّ(
/ ْ، ك ػػػػرح المعصػػػػؿ ج ػػػػف وعػػػػوش، ُّٔ/ ُ( ويظػػػػر: الغػػػػرة المخعوػػػػض ج ػػػػف الخ ػػػػاز،  ْ(

، كإػػػرائر ال ػػػعر ج ػػػف عصػػػعكر، َّْ، كالموػػػرب ج ػػػف عصػػػعكر، صِّٖ -َِّ
 .ِْْ، كرصؼ الم ايي، صُِِص



561 

 

ال ركػػات  ػػف ايي ػػارم  لػػ  الكػػكفووف  ياػػـ وػػذه كف  لػػ   فك كيسػػب   ػػك 
 ٌج  فك هػػذا المػػذهب ييًسػػب  لػػ  (ُ(المإػػارع ميصػػكب  عػػد العػػاّ هػػذه  ػػالخّؼ

العراّ ، كيسب  ل  الكسػائي كالكػكفووف  فك العػاّ هػي الياصػ ض لمععػؿ المإػارع 
ها كمػػػػػذهب ال صػػػػػرووف  فك الععػػػػػؿ ميصػػػػكب  ػػػػػػ ( ٍف( مإػػػػػمرة  عػػػػػد (ِ( يعسػػػػاا 

كجك نا، كالعاّ في ذلؾ عاطعض مصدرنا مودرنا عم  مصدر متكىهكـ ، فإذا  ةمػتى : 
كةػد جػاّت  (ّ( كرميي فاةسفى  لوؾ، فالتودور: لوكف ميؾ  كراـ ، فإةساف ميي

 العاّ ياص ض لمععؿ المإارع في الوراف الكروـ، في مكاإع كذورة، 
ـٍ فمف مجوئاا جكا نا لمياي ةكلل تعال : (كىجى تىتك  ّن  ىٍوػيىكي ػ ـٍ دىخى ػايىكي ًخػذيكٍا  ىٍومى

ـه  ىٍعدى ذي يكًتاىا( ]اليةؿ:  ـٍ ْٗفىتىًزؿك ةىدى مىػٍوكي [ كةكلل تعػال : (كىج تىٍطغىػٍكا ًفوػًل فىوىًةػؿك عى
ً ي( ]طل:  مىػ  المكػًل ُٖغىإى كا عى ـٍ ج تىٍعتىػري ٍومىكيػ [ كةكلل تعػال : (ةىػاؿى لىايػـ محكسىػ  كى
( ]طػل: كىًذ نا فىويٍسػًةتىكي  ـٍ ُٔـٍ ً عىػذىابو [ كةكلػل تعػال : (كىجى تىتكً عيػكٍا السحػ يؿى فىتىعىػركؽى ً كيػ

ػػً وًمًل( ]اييعػاـ:  ػػذىابه ُّٓعىػف سى ـٍ عى ػػذىكي ّو فىوىٍاخي [ كةكلػػل تعػال : (كىجى تىمىسحػػكهىا ً سيػكى
رىةى فى ّٕ ىًلػػػػػوـه( ]ايعػػػػػراؼ:  تىكيكيىػػػػػا ًمػػػػػفى [  كةكلػػػػػل تعػػػػػال : (كىجى تىٍورى ىػػػػػا هىػػػػػػًذًه ال كػػػػػجى
( ]ال ورة:  [  كمف مكاإع مجوئاا جكا ا لّستعااـ  : ةكلػل تعػال : ّٓاٍلظكاًلًموفى

ػػاًععىلي( ]ال وػػرة:  ػػينا فىويإى سى ػػا ةى ػػف ذىا الكػػًذم ويٍوػػًرضي المٌػػلى ةىٍرإن كةكلػػل   (ْ([ ِْٓ(مك
[ كةكلػػػػل تعػػػػال : ّٓتعػػػػال : (هىػػػػؿ لكيىػػػػا ًمػػػػف  يػػػػعىعىاّ فىوىٍ ػػػػعىعيكٍا لىيىػػػػا( ]ايعػػػػراؼ: 

                                                 

 ..ٕٔـ/ ٖٗ/ ِ( ويظر: ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ،  ُ(
 .ُّٔ/ِ( ويظر : اي  اه كاليظائر في اليةك لمسوكطي  ِ(
، ك ػػػػػرح جمػػػػػؿ الزجػػػػػاجي ج ػػػػػف ٗ/ ِ، كالموتصػػػػػب، ٕ/ ّ( ويظػػػػػر: كتػػػػػاب سػػػػػو كول،  ّ(

، ك ػػػرح ُُّٓ/ ّ، ك ػػػرح الكافوػػض ال ػػػافوض ج ػػف مالػػػؾ، ُّْ -َُْ/ ِعصػػعكر، 
، ك كإػ  المسػالؾ جف ه ػاـ، ْٕكالجيػ  الػدايي، ص ْٓ/ ْالرإي عمػ  الكافوػض، 

ّ /ُِٔ. 
العراهوػدم ،  ػاب الجػـز ، المكت ػض ال ػاممض ( ويظر : الجمؿ في اليةك لمخموؿ  ػف  ةمػد  ْ(

 . ُِٗص 
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ػػٍكّةى  ىًخػػي( ]المائػػدة:  ػػٍزتي  ىٍف  ىكيػػكفى ًمٍذػػؿى هىػػػذىا اٍلغيػػرىاًب فىػػايكىاًرمى سى [ كمػػف ُّ( ىعىجى
ػػ ٍمتى ً لىٍويىػػا مكاإػػع مجوئاػػا جكا نػػا لمتةإػػوض: ةكلػػل تعػػال : (لىوىػػاليكا رى كيىػػا لىػػٍكج  ىٍرسى

( ]طل:   [ ، كةكلل تعال : (لىٍكج  ييًزؿى ً لىٍولً ُّْرىسيكجن فىيىتكً عى  وىاًتؾى
ػؿو ةىًروػبو ٕمىمىؾه فىوىكيكفى مىعىلي يىًذورنا(]العرةاف:  ٍرتىًيي ً لى   ىجى [ كةكلل تعال : (لىٍكج  ىخك

( ]الميػػافوكف:  ػػاًلًةوفى ػػفى الصك ػػدكؽى كى ىكيػػف مل كمػػف مكاإػػع مجوئاػػا جكا نػػا  [ َُفىاىصك
ػػػا(  ـٍ فىػػػاىفيكزى فىػػػٍكزنا عىًظومن لمتميػػػي  ك الترجػػػي ةكلػػػل تعػػػال : ( وىػػػا لىوتىيًػػػي كييػػػتي مىعىايػػػ

ـٍ (] ال وػرة: ّٕ]اليساّ:  [ كةكلػل ُٕٔ[ كةكلل تعال : (لىٍك  ىفك لىيىا كىركةن فىيىتى ىػرك ى ًمػٍياي
(  تعػػػال : ( ىٍك تىويػػػكؿى ًةػػػوفى تىػػػرىل اٍلعىػػػذىابى لىػػػكٍ  ػػػركةن فىػػػاىكيكفى ًمػػػفى اٍلميٍةًسػػػًيوفى  ىفك ًلػػػي كى

ا لكعىملػػي  ىٍ ميػػ،ي ايٍسػػ ىابى * ٖٓ]الزمػػر:  ػػٍرةن ػػافي اٍ ػػًف ًلػػي صى [ كةكلػػل تعػػال : (وىػػا هىامى
ػػػ ( ] غػػػافر:  [ كمػػػف مكاإػػػع ّٕ-ّٔ ىٍسػػػ ىابى السكػػػمىاكىاًت فىػػػاىطكًمعى ً لىػػػ  ً لىػػػًل ميكسى

ـٍ مجوئاا جكا نا لميعي: ةكلل تعال : ( ّو فىتىٍطػريدىهي مىػٍوًاـ ملػف  ىػٍي ا ًمٍف ًةسىػاً ؾى عى مى كى
( ]اييعػاـ:  ـٍ فىوىميكتيػكا( ِٓفىتىكيكفى ًمفى الظالموفى مىػٍوًا ػ  عى [ كةكلػل تعػال : (ج ويٍوإى

 [ ّٔ]فاطر: 
فػرؽ سػو كول  ػوف العاطعػض كالسػ  وض  اٌيػل  فا  السػببية كفػا  العطػؼ :

يي فتةػدٍذيي وكػكف المعيػ  : ج تػاتيي عيد جعؿ العػاّ عاطعػض فػي يةػك: ج تػات
كج تةػػػدٍذيي ، كعيػػػد جعماػػػا فػػػاّ السػػػ  وض وكػػػكف المعيػػػ  : ج وكػػػف ميػػػؾ  توػػػاف 
فةػػػدوث ، كجعػػػؿ مػػػف ايكؿ ةػػػكؿ ا تعػػػال  : (كج وػػػٍؤذىفي لاػػػـ فوعتػػػذركف ( } 

{ كجعؿ مف الذايي ةكلػل تعػال  : (ج ويٍوإػ  عمػواـ فومكتػكا (} ّٔالمرسّت :
 .(ُ({ّٔفاطر : 

ػػػػا ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كج وػػػػٍؤذىفي لاػػػػـ فوعتػػػػػذركف (  كةػػػػاؿ الػػػػكركاؽ : (( ك مك
{ ّٔ{ كةكلػػل تعػػال  : ( ج ويٍوإػ  عمػػواـ فومكتػػكا (} فػػاطر : ّٔ}المرسػّت :

فإيكمػػػػا رفػػػػع ( وعتػػػػذركف (  ػػػػالعطؼ عمػػػػ  (وػػػػؤذف(  م : لػػػػوس ويػػػػؤذف لاػػػػـ كج 

                                                 

 . ِِ/ِ.كالموتإب  َّ-ِٖ/ّ( ويظر: كتاب سو كول  ُ(
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ف فعػذر ، كمعيػاه وعتذركف ، كةد ةيًرئ  اليصب عمػ  توػدور : كج وكػكف لاػـ  ذ
:  يكػػػل لػػػك  ذف لاػػػـ اعتػػػذركا ، كلكػػػف سػػػ كب العػػػذر ارتعػػػاع ايذف ، فعػػػي يصػػػب 

 .(ُ(الذايي وجب ايكؿ ، كفي الرفع لوس يةدهما تعمحؽ  ا خر ((
ػػا ةكلػػل تعػػال  : ( ج ووإػػ  عمػػواـ فومكتػػكا ( }فػػاطر :  { فإيكمػػا ّٔك مك

سػ  نا لمػكتاـ ، كوجػكز الرفػع عمػ  جاّ ميصك نا ؛ ييكػل  يروػد  ٍف وكػكف الوإػاّ 
 (ِ( تودور : ج ويوإ  عم اـ كج ومكتكف ؛ يفك ا عز كجؿ ج ورود مكتاـ

كردت هػػػذه الصػػػوغض فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ فػػػي  إػػػعض  )كػػػف فيكػػػكف( : 
ػػػ   ىٍمػػػرنا  ذىا ةىإى مكاإػػػع ، مياػػػا ةػػػكؿ ا تعػػػال  : ( ىػػػًدوعي السكػػػمىاكىاًت كىايىٍرًض كىاًع

ا وى  ( }ال ورة : فىًإيكمى  {ُُٕويكؿي لىلي كيف فىوىكيكفي
 (ّ(ةر  ا ف عامر  يصب ( فوككف( ، كةر  ال اةكف  الرفع  

ػا  ىٍمػػريهي  ػا ةػكؿ ا ، عػػزك كجػؿك ( ً يكمى ةػاؿ الخموػؿ فػي  ػػاب الجػـز : ((ك مك
(}وس :  ػػٍوئنا  ىٍف وىويػػكؿى لىػػلي كيػػٍف فىوىكيػػكفي جػػكاب ، { رفػػع ،  يكػػل لػػوس  ًِٖ ذىا  ىرىادى  ى

كج مجػػػػػازاة ،  يكمػػػػػا هػػػػػك خ ػػػػػر ، معيػػػػػاه :  ذا  راد ا  ػػػػػوئنا ، ةػػػػػاؿ لػػػػػل : كػػػػػف 
 (ْ(فكاف((

كةػػػاؿ الم ػػػرد : ((اليصػػػب هػػػا هيػػػا مةػػػاؿ ؛ ييكػػػل لػػػـ وجعػػػؿ (فوكػػػكف( 
 (ٓ(فػ(كف( ةكاوض(( َََجكا نا، كهذا خّؼ المعي  ؛ ييكل لوس ها هيا  رط

( كفػي معيػاه  عػد، كمػف كةاؿ مكي : ((كمف يصػ ل جعمػل جكا نػا لػػ(كف
عمػ  كةاؿ : (( كو عد اليصػب فوػل    (ٔ(رفعل ةطعل عم  معي  : فاك وككف((

                                                 

 .ْٖٓ( عمؿ اليةك ص  ُ(
 .ْٖٓ( المصدر يعسل  ص  ِ(
 . ٖٗ( ويظر :غوث اليعع في الوراّات الس ع ص  ّ(
 . ُِٗ( الجمؿ في اليةك ، المكت ض ال اممض ص  ْ(
 . ُٖ/ِ( الموتإب  ٓ(
 . َٕ/ُ( م كؿ  عراب الذر ف ٔ(



564 

 

جػػكاب (كػػف(  ؛ يفك لعظػػل لعػػظ ايمػػر، كمعيػػاه الخ ػػر عػػف ةػػدرة ا ؛  ذ لػػوس 
كمذمػل فػي لعػظ ايمػر كلػوس  ػامر ةكلػل تعػال  : َََذىـك مامكر  اٍف وععػؿ  ػوئنا

ـٍ ك ٍ ًصػػٍر(}مروـ :  { لعظػػل لعػػظ ايمػػر ، كمعيػػاه التعجػػب ، فممػػا ّٖ( ٍسػػًمٍع ً ًاػػ
ف (فوككف( جكا نا لل فويصػب عمػ  ذلػؾ ، كاف معي  (كف( الخ ر،  ىعيدى  ٍف وكك 

ا مف جاض  خرل ، كذلؾ  فك جكاب ايمر  يما جػـز ييكػل فػي معيػ   كو عد  وإن
ـٍ  كرٍمػؾى  ـٍ  كرٍمؾى ، جزمت الجكاب ييكػل  معيػ  :  ٍف توػ ال رط ، فإذا ةمتى : ةي

ػ ؾى ؛ ، ككذلؾ  ذا ةمتى : فاكرمىػؾى ،  يمػا يصػب ييكػل فػي معيػ  :  ٍف توػـ فاكًرمى
كهػػذا  يكمػػا وكػػكف   ػػدنا فػػي فعمػػوف مختمعػػي المعػػظ ،  ك مختمعػػي العػػاعموف ؛ فػػإًف 
اتعوػا فػػي المعػػظ ، كالعاعػػؿ كاةػد ، لػػـ وجػػز ؛ ييكػػل ج معيػ  لػػل ؛ لػػك ةمػػتى : ةػػـ 
ـٍ فتوكـى ، كاخػرج فتخػرجى ، لػـ وكػف لػل معيػ  ؛ كمػا  يكػؾ لػك ةمػتى :  ٍف  ـٍ ، كة تو

ـٍ ف ٍف توػػػػ توػػػػكـى ، لػػػػـ وكػػػػف لػػػػل معيػػػػ  ؛ جتعػػػػاؽ لعػػػػظ الععمػػػػوف تخػػػػرٍج  تخػػػػرٍج ، كاع
كالعاعموف ، ككذلؾ : كف فوككفى ، لما اتعؽ لعظ الععموف ، كالعاعؿ كاةػد  ، لػـ 
وةسػػف  ٍف وكػػكف (فوكػػكف( جكا نػػا لػػأكؿ ، فاليصػػب عمػػ  الجػػكاب  يكمػػا وجػػكز 
عم   عد ، عم  الت  ول فػي (كػف(  ػايمر الصػةو  ، كعمػ  الت ػ ول  ػالععموف 

 (ُ(ختمعوف(( الم

ككػػذلؾ لمسػػ ب يعسػػل اسػػت عد العك ػػرم كجػػل اليصػػب ، فوػػاؿ : ((كةيػػًرئ 
يفك (كػف( لػوس  ػامر  َََ اليصب عم  جػكاب لعػظ ايمػر ، كهػك إػعوؼ ؛

 (ِ(عم  الةوووض ،  ذ لوس هياؾ مخاطب  ل(( 

كطعػػف ا ػػف مجاهػػد فػػي ةػػراّة ا ػػف عػػامر ، فػػذهب  لػػ   يكاػػا لةػػف ،   
ي : ((كهػذا ةػكؿ خطػا ؛ يفك هػذه الوػراّة فػي السػ عض ، فواؿ   ك ةوػاف اييدلسػ

ةػػراّة متػػكاترة ، ذػػـ هػػي  عػػد ةػػراّة ا ػػف عػػامر، كهػػك رجػػؿ عر ػػي لػػـ وكػػف  فاػػي

                                                 

 . ُٓ-ُْ/ِ( م كؿ  عراب الور ف :  ُ(
 . ّٗ-ِٗ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ِ(
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فػػالوكؿ  اياػػا لةػػف مػػف  ةػػ   الخطػػا المػػؤذـ الػػذم وجػػر ةائمػػل  لػػ   َََلػػومةف 
 (ُ( الكعر ؛  ذ هك طعف عم  ما عمـ يومل  التكاتر مف كتاب ا((

 ما ةوؿ في است عاد كجل اليصب المّةظ ا توض :  لي عم     
ايكل  :  فك ما ةوؿ مف مستمزمات كجل اليصب  مػر وتعمػؽ  الوكاعػد 
ـٌ ايغمػػب ،  معيػػ   يكػػل ةػػد وخػػرج  المعظوػػض التػػي تيط ػػؽ عمػػ  ايمذمػػض فػػي ايعػػ

 عياا كّـ فصو  .
 الذايوػػػض :  فك هػػػذه الوكاعػػػد المعظوػػػض اسػػػتي طت  كؿ مػػػا اسػػػتي طت مػػػف
 عر العرب ،  م : مف كّـ ال  ػر، فػإذا كجػب  ٍف وخإػع لاػا كػّـ ال  ػر 
، فإيكل ج وص   ٍف تخإع لاا ع ػارة (كػف فوكػكف( ؛ ييكاػا ج تّئػـ  جك كػّـ 
الخالؽ ، الذم وتساكل عيده الكجكد كالعدـ ، كالماإي كالمستو ؿ ، كالةوووض 

 كالمجاز ،  خّؼ كّـ المخمكؽ .
يصػب المإػارع ةصػؿ  معيػ  السػ  وض الػذم دلػت عموػل  الذالذض :  فك 

العػػاّ ، فػػإذا تةوػػؽ تسػػموط هػػذا المعيػػ  عمػػ  المإػػارع ،  ػػام تركوػػب لغػػكم 
كػػاف ، كجػػب اليصػػب  ػػل ، سػػكاّ تػػكافرت فػػي هػػذا التركوػػب الوكاعػػد المعظوػػض 

 التي ذكرها اليةاة  ـ ج ؛  ذ المعكؿ عمول في العمؿ المعي  ج المعظ .
وػػػػؿ ، فػػػػإفك اليةػػػػاة كالمعسػػػػروف ، كجاػػػػكا جموعنػػػػا  رفػػػػع ك ػػػػالرغـ ممػػػػا ة

( عم  الوطع كاجستئياؼ  م : فاك وككف ، ككجاكا اليصػب عمػ   يكػل  (وككفي
 .(ِ( . جكاب (كف( ؛ ييكل جاّ  معظ ايمر ف ي لل  ايمر الةوووي

تكمػػـ الخموػػؿ  فػػي  ػػاب كجػػكه اليصػػب ،  المطمػػب السػػادس : الػػكاك :
مار ( ٍف(  عػػد (ةتػػػ ( ك ( ك( ، كجعػػؿ اليصػػػب عمػػ  يصػػب المإػػػارع  إإػػ

                                                 

 . ِٕٓ/ُ( ال ةر المةوط  ُ(
عراول لمزجاج  ِ( -ُْ/ِ، كم كؿ  عراب الور ف لمكػي  ُِٔ/ّ( ويظر: معايي الور ف كاع

راب الوػػػر ف لمعك ػػػرم  ، كالت وػػػاف فػػػي  عػػػ َِِ/ُ، كالمةػػػرر الػػػكجوز ج ػػػف عطوػػػض  ُٓ
 . ٖٗ-ٖٖ/ِ،كالدر المصكف  ِٕٓ/ُ،كال ةر المةوط  ّٗ-ِٗ/ُ
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 عػد ( ك( ككياػػا فػي مكإػػع (ةتػ (  ، كعمػػ  اليصػب  ػػالجكاب  العػاّ ، كمػػا 
تكمـ عم  اليصب  الصرؼ : فواؿ : ((ةكلاـ : ج  ركب كتم يى ، كج   ػ ع 
كتجػػكعى ، فممػػا  سػػوط الكياوػػض ، كهػػي ( يػػت( يصػػب ؛ يفك معيػػاه : ج  ركػػب 

 ع ك يػػػت تجػػػكع ، فممػػػا  سػػػوط الكياوػػػض ، كهػػػي ( يػػػت( ك يػػػت تم ػػػي ، كج   ػػػ
يصػػػب ؛ ييكػػػل مصػػػركؼ عػػػف جاتػػػل  ، ةػػػاؿ ا ، عػػػز كجػػػؿ : (فىػػػّ تىًاييػػػكا 
(} مةمػػد :  ـٍ ػػالىكي ـٍ  ىٍعمى كي لىػػف وىتًػػرى ـٍ كى ػػٍمـً كى ىيػػتيـي ايٍعمىػػٍكفى كىالمكػػلي مىعىكيػػ تىػػٍدعيكا ً لىػػ  السك كى

ػػػػؽك كى ىيػػػػتيـٍ { ككػػػػذلؾ فػػػػي ال وػػػػرة : (كىجى تىٍمً سيػػػػك ّٓ ػػػػكٍا اٍلةى تىٍكتيمي ػػػػؽك ً اٍل ىاًطػػػػًؿ كى ٍا اٍلةى
( ]ال ورة:  [ معياه كا  عمـ : ك يتـ تكتمػكف الةػؽ ،  ك يػتـ تػدعكف ِْتىٍعمىميكفى

  ل  السمـ ، فمما  سوط ( يتـ( يصب ، كةاؿ المتككؿ الكيايي 
ميؽو كتاتيى ًمٍذمىلي       عاره عموؾى ،  ذا فعمتى  ـي((   ج تيلى عىٍف خي ،عظو

)ُ) 
، كويصب الععؿ المإارع كهذه الكاك تعد ةرؼ عطؼ عيد ال صرووف

 عدها  ػ ( ٍف( مإمرة كجك نا فوتخمص لّستو اؿ ،  اياا  اف العاّ ،  م:  ف 
تكػػػػػكف فػػػػػي جػػػػػكاب ايمػػػػػر  ك الياػػػػػي  ك اجسػػػػػتعااـ  ك العػػػػػرض  ك التميػػػػػي  ك 

 لجزاّ.التخإوض  ك الةث  ك الدعاّ  ك اليعي  ك ال رط  ك ا

                                                 

، كاييتريت ، مكت ض الم كاة ايسّموض  ٓٗ( الجمؿ في اليةك ، المكت ض ال اممض ص  ُ(
، كالمتككؿ الكيايي : هك المتككؿ  ف ع د ا  ف يا ؿ الموذي المتكف  في  غمب الظف 

ل  غوره ، ويظر : خزايض ايدب  هػ ، كةد يسب هذآٖسيض  ،  ٔٔٓ-ْٔٓ/ٖال وت  لول كاع
، كاي ار   يكل ي ي ايسكد الديؤىلي ، ظالـ  ف عمرك ، المتكف  سيض   ِٕٓ/ٓكايعّـ 

 : إمف ةصودة طكومض مياا اي وات ا توض :َُّهػ كهك في دوكايل ص ٗٔ
ذا عتٍ تى عم  السعول كما جرل              فػي مذؿ ما  تاتي ، فايت ظمكـي  كاع

ـي  ميؽو كتاتيى مذمػػػىلي             عاره عموؾ ،  ذا  فعمتى ، عظو  ج تٍيلى عف خي
   دٍ   يعسؾى كاٍياىاىا عف غولاػػا               فإذا ايتاٍت عيػلي ،  فايتى ةكوـي 
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كتككف الكاك هذه عاطعض مصدرنا مودرنا عم  مصػدر صػرو   ، كاست ػادكا    
عم  ذلؾ  ال وت الذم يس كه  ل  موسكف  يت  ةدؿ الكم وض، زكج معاكوض  ف 

   ي سعواف:
ليٍ سي ع اّة كتورك عويي              ةبح  ليك مف ليٍ ًس ال حعكؼً  كى
)ُ) 

                                                 

 ، ِٕ-ِٔ/ِ، كالموتإػػب  ْٔ-ْٓ/ّ( كرد : لىميػػٍ سي ع ػػاّة ، ويظػػر : كتػػاب سػػو كول  ُ(
، ٔٗ/ِ، كالػػػػػدر المصػػػػػػكف ُٕٓ، كالجيػػػػػػ  الػػػػػدايي ص ْٖٓكرصػػػػػؼ الم ػػػػػايي ص 

، كةا ػػػػوض الصػػػػ كاف عمػػػػ   ػػػػرح َّّ، ّٔ/ْ، ّّٗ، َِّ/ّ، َُٓ، َٗٓ، ُِٗ
، ُّٔ/ِ، ِٕٔ/ُ، ككرد : كليٍ سي ع ػاّة ، ويظػر : مغيػي الم وػب ْٗٓ/ّاي مكيي 

ف ، كع ػػػػاّة : ج كػػػػض مػػػػُُٕ-َُٕ/ْ، ك ػػػػرح التصػػػػرو  ّٖٓ/ِك ػػػػرح ا ػػػػف عووػػػػؿ 
صكؼ  ك يةكه ، كال حعكؼ : الذوػاب الرةووػض ، جمػع ( ػٌؼ(  كسػر ال ػوف  ك فتةاػا ، 
كهػػذا ال وػػت ويسػػب  لػػ  موسػػكف  يػػت  ةػػدؿ الكم وػػض ، كجػػاّ فػػي ترجمتاػػا (( فك موسػػكف 
كلجٍت معاكوض  ف   ي سعواف ، كييومٍت  لػ  دم ػؽ ، ك يسػكيت  ا يض  ةدؿ الكم وض ، لمكا زي

ةيكػػٍت ذات وػػػـك  لػػػ  ال ادوػػض ، فاي ػػػاٍت توػػكؿ (مػػػف ال ةػػػر  ةصػػرنا مػػػف ةصػػكر الخّفػػػض
 الكافر( :

ّىةو كتورك عويي        ةبح  ليك مف ليٍ ًس ال يعكؼً   لىميٍ سي ع ا
 ك وته تخعؽي ايركاحي فوًل         ةبح  ليك مف ةصرو مييوؼً 
 ككمبه وي  ي الطحركاؽى عيلي        ةبح  ليك مف ًهرٍّ  لكؼً 

ود : تزككج معاكوض  ف   ي سعواف ، موسكف  يت  ةػدؿ الكم وػض ،  ـك  ةاؿ    ك  كر  ف ديرى
وزوػد ، ف ووػت عيػده ميدىوػدىة ، فسػئمٍتل ، فاي ػاٍت توػكؿ ، كةيكػٍت  لػ  كطياػا (مػف ال ةػػر 

 الكافر(:
 لى وته تخرؽ ايركاح فول         ةبح  ليك مف ةصر مييوؼ

  ةبح  ليك مف ًةطٍّ  لكؼً        ككٍمبه وي   الطحركاؽ عيلي 
                       َََََََ        َََََََ 

تىوىرك عويي        ةبح  لي مف ليٍ ًس ال يعكًؼ((  كليٍ سي عى اّةو كى
، كايعّـ لمًزًرٍكمي َِٔ/ِ. كويظر : الدر المصكف  ّّْ عّـ اليساّ ج ف عساكر ص

ٕ/ّّٗ       . 
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ي  ،   ك عاطعض لمصدر موػدر عمػ  مصػدر كالتودور: كل س ع اّة كةرك عوي
كػػػراـ ميػػػي  ،  ػػػؾ كالتوػػػدور: لػػػوكف ميػػػؾ ةوػػػاـ  ، كاع ـٍ ك كرمى متػػػكهكـ ، كوكلػػػؾ : ةػػػ

 ككوكؿ   ي ايسكد الدؤلي الم اكر الذم كذر ما است اد  ل اليةاة.
ـي  ميؽو كتاتيى مذملي       عاره عموؾ ،  ذا فعمتى  ،عظو  ج تيلى عف خي

كذهب الككفوكف  ل   فك الكاك في ذلؾ هػي الياصػ ض لمععػؿ  يعسػاا، كهػذا     
لػػػػ    ػػػػي عمػػػػر الجرمػػػػي مػػػػف  مػػػػا يسػػػػب  لػػػػ  الكسػػػػائي،  ػػػػوه الكػػػػكفووف ، كاع
ال صػػػػػرووف، كذهػػػػػب العػػػػػراّ  لػػػػػ   فك الععػػػػػؿ ميصػػػػػكب عمػػػػػ  الصػػػػػرؼ،  م: 

 .(ُ(ميصكب  المخالعض
وىػا لىٍوتىيىػػا ييػػرىدح كىجى : ( كمػف مكاإػػع كركدهػا فػػي الوػػراف الكػروـ: ةكلػػل تعػػال      

) ػػػٍؤًمًيوفى يىكيػػػكفى ًمػػػفى اٍلمي ػػػذلبى ً آوىػػػاًت رى ليىػػػا كى [ ةػػػر  ةعػػػص كةمػػػزة ِٕ]اييعػػػاـ:  ييكى
، كهػػػػذه الػػػػكاك هػػػػي التػػػػي ويصػػػػب  (ِ( يصػػػػب ال ػػػػاّ ، كةػػػػر  ال ػػػػاةكف  ػػػػالرفع 

 .(ّ(المإارع  عدها
 كةػػػػد  ػػػػوف اليةػػػػاة ،  صػػػػرووف ككػػػػكفووف  فك الرفػػػػع وكػػػػكف عمػػػػ  معيػػػػ 
العطػػػػؼ ،  م عمػػػػ  معيػػػػ  : وػػػػا لوتيػػػػا ييػػػػرد كوػػػػا لوتيػػػػا ج يكػػػػذب ،  ك عمػػػػ  
اجسػػػتياؼ ،  ك الةػػػاؿ ، كالتوػػػدور : كيةػػػف ج يكػػػذب ، كاليصػػػب وكػػػكف عيػػػد 
جعػؿ المػراد الجمػع  ػوف معيوػي الععموػوف ،   م عمػ  معيػ  : وػا لوتيػا وتسػي  

                                                 

، كالغػػػرة المخعوػػػض فػػػي  ػػػرح الػػػدرة ٕ/ ِ، كالموتإػػػب، ُْ/ ّسػػػو كول، ( ويظػػػر: كتػػػاب  ُ(
/ ّ، ك ػػػرح الكافوػػػض ال ػػػافوض، َّْ، كالموػػػرب ج ػػػف عصػػػعكر، صُٓٔ/ ُايلعوػػػض، 
، كمغيػػػػػػي ُٕٓ، كالجيػػػػػػ  الػػػػػػدايي، صْٖٔ -ْْٖ، كرصػػػػػػؼ الم ػػػػػػايي، صُْٗٓ
 .ّٖٓ، ّّٓ/ ِ، ك رح ا ف عووؿ، َّٔ/ ِالم وب، 

 ٖٖٓ- ْٖٓ/ْ، كالدر المصكف  َِٕ( ويظر: غوث اليعع ص  ِ(
 .ْْ -ْْ/ ّ( ويظر: كتاب سو كول،  ّ(
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كوتةوػؽ هػػذا ليػا الجمػع  ػوف العػػكدة  لػ  الػديوا ، كعػدـ التكػػذوب  آوػات ر يػا ، 
 .(ُ(المراد عيد جعؿ الكاك كاك معوض ج كاك عطؼ 

كةاؿ   ك ةواف: (( ككذورنا مػا وكجػد فػي كتػب اليةػك:  فك هػذه الػكاك   
الميصػػكب  عػػدها هػػك عمػػ  جػػكاب التميػػػي ... كلػػوس كمػػا ذيًكػػرى فػػإفك يىٍصػػػبى 
يكما هي كاك الجمع  عطؼ ما  الععؿ  عد  الكاك لوس عم  جاض الجكاب ... كاع
تىػػكىهكـ ة ماػػا، كهػػي كاك العطػػؼ، وتعػػوف مػػع اليصػػب   عػػدها عمػػ  المصػػدر المي

 . (ِ( ةد مةامماا الذّذض، كهي المعوض((
( لػػـ ويصػػب لكةكعػػل جػػكاب التميػػي، كلػػـ ويصػػب        فالمإػػارع (ج ييًكػػذلبى

يكما ييصب لكةكعل  عد كاك الجمع  ا  إإمار ( ٍف( كما وذهب اليةاة  ، كاع  وإن
،  ؿ  يىٍصبي المإارع ووتإي كوتعوف  ف تككف الػكاك  معيػ  المعوكػض  ، كمػا 

     صرح  ذلؾ اليةاة  .                             
  ) ؽك كى ىيتيـٍ تىٍعمىميكفى تىٍكتيميكٍا اٍلةى ؽك ً اٍل ىاًطًؿ كى كةكلل تعال : (كىجى تىٍمً سيكٍا اٍلةى
[ ةاؿ العراّ: ((في مكإع جـز ترود  ل، كج تم سكا الةؽ  ال اطػؿ ِْ]ال ورة: 

ؿ الكػّـ ... كمذمػل : (كىجى تىػٍاكيمي  كٍا كج تكتمكا الةػؽ، فتموػي (ج( لمجوئاػا فػي  كك
( ]ال وػػػرة:  ككػػػاـً تيػػػٍدليكٍا ً اىػػػا ً لىػػػ  اٍلةي [ ككػػػذلؾ ةكلػػػل ُٖٖ ىٍمػػػكىالىكيـ  ىٍوػػػيىكيـ ً اٍل ىاًطػػػًؿ كى

ـٍ كى ىيػػتيـٍ  ايىػػاًتكي كييػػكٍا  ىمى تىخي كييػػكٍا المٌػػلى كىالركسيػػكؿى كى ييػػكٍا جى تىخي وػػا  ىوحاىػػا الكػػًذوفى  مى تعػػال : (ى
( ]اييعػػػاؿ :  ػػػكفى فٍ ِٕتىٍعمىمي ت هػػػذه ايةػػػرؼ المعطكفػػػض  ػػػالكاك  ػػػئت جعمػػػ [ كاع

 يص نا عم  ما ووكؿ اليةكوكف مف الصرؼ ، كوكؿ ال اعر:
 ج تيل عف خمؽ كتاتيى مذمل         ......................

                                                 

، كالػػػدر المصػػػكف   ِٖٓ/ِ. كمجػػػالس ذعمػػػب  ْٔ-ْٓ/ ّ( ويظػػػر: كتػػػاب سػػػو كول،  ُ(
ْ/ْٖٓ-ٖٖٓ . 

 .َٗٓ-ٖٗٓ/ ْ، كويظر: الدر المصكف، ُّْ/ ْ( ال ةر المةوط،  ِ(
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 ج تػػرل  يكػػل ج وجػػكز  عػػادة (ج( فػػي (تػػاتي مذمػػل(، لػػذلؾ سػػمي صػػرفنا ،  ذا 
 .(ُ(مل((كاف معطكفنا، كلـ وستوـ  ف وعاد فول الةادث الذم ة 

ٍف  ػئتى جعمتػل ،  ذا  لووػت ميػػل (ج( ،  كةػاؿ: ((معيػاه: كج تكتمػكا، كاع
يص نا عم  الصرؼ : كمػا توػكؿ: ج تسػرٍؽ كتتصػدكؽى، معيػاه : ج وجمػع  ػوف 

 هذوف، كذا، ككذا، كةاؿ ال اعر: 
 ج تيل عف خمؽ كتاتي  مذمل              

 .(ِ(كاةدنا مف هذوف((كالجـز في هذا ال وت جائز،  م: ج تععمفك 
( ]اييعػػاؿ:  ـٍ ايىػػاًتكي كييػػكٍا  ىمى تىخي كييػػكٍا المٌػػلى كىالركسيػػكؿى كى كةػػاؿ: ((كةكلػػل (جى تىخي

ٍف  ػػػػػئتى جعمتاػػػػػا صػػػػػرفنا ِٕ ػػػػػا عمػػػػػ  الياػػػػػي، كاع [  ،  ٍف  ػػػػػئتى جعمتاػػػػػا جزمن
 (.ّ(كيص تاا((

تيػػٍدليكٍا ً اىػػا ً لىػػ   كفػػي ةكلػػل تعػػال : (كىجى تىػػٍاكيميكٍا  ىٍمػػكىالىكيـ  ىٍوػػيىكيـ ً اٍل ىاًطػػؿً  كى
( ]ال ورة:  ككاـً ايخعػش : (( (كتػدلكا  اػا( جػـز عمػ  العطػؼ  ك  [ ةاؿُٖٖاٍلةي

 .(ْ(يصب  ذ جعمل جكا نا لمكاك((
ٌكز يصػ ل  ػػ( ٍف( مإػمرة ، كمذػؿ هػذا التركوػب  كةاؿ ا لكسي : ((كجي

ٍف كػػاف لمياػػي عػػف الجمػػع ،  ٌج  يكػػل ج ويػػافي  ٍف وكػػكف كػػؿ مػػف ا يمػػروف ، كاع
كالصةو   يكل ويافي ، كهذا مػا صػرح  ػل فػي سػكرة اييعػاؿ ،  (ٓ( مياونا عيل((

 مت عنا   ا ةواف ، كما سواتي  واف ذلؾ .
[ ةػػػاؿ الط ػػػرم: ِٕكفػػػي ةكلػػػل تعػػػال : (كتخكيػػػكا  مايػػػاتكـ( ]اييعػػػاؿ: 

 ((في مكإع يصب عم  الصرؼ كما ةاؿ ال اعر: 
                                                 

 .ّٓ -ّْ/ ُ( معايي الوراف،  ُ(
 .ْٖ/ ُ( معايي الور ف  ِ(
 .ِْٕ/ ُ( المصدر يعسل ّ(
 .ُُٖ( معايي الوراف، ص ْ(
 . ْٔٔ/ُ( ركح المعايي  ٓ(
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 ....................   ج تيل عف خمؽ كتاتيى مذملي          

 .(ُ(كةاؿ  خركف: كج تخكيكا ا كالرسكؿ كج تخكيكا  ماياتكـ((

فوػػد  جػػازكا فػػي  عػػراب المإػػارع  عػػد الػػكاك فػػي هػػذه ا وػػات الجػػـز  
عطعنػػا ،  ك اليصػػب  إإػػمار( ف( كمػػا وػػذهب ال صػػروكف ،  ك اليصػػب عمػػ  

يصػػب فػػي هػػذه الصػػرؼ كمػػا وػػذهب الككفوػػكف ، كةػػد   ػػار  لػػ  جػػكاز كجػػل ال
 (.ْ(كمكػػػػػػػػي  ػػػػػػػػف   ػػػػػػػػي طالػػػػػػػػب الووسػػػػػػػػي(. ّ(كاليةػػػػػػػػاس (.ِ(ا وػػػػػػػػات: الزجػػػػػػػػاج

( ٕ(ك  ػػػػػػك ال وػػػػػػاّ العك ػػػػػػرم (.ٔ(ك  ػػػػػػك ال ركػػػػػػات  ػػػػػػف ايي ػػػػػػارم(. ٓ(كالزمخ ػػػػػػرم

 .(ٖ(كال وإاكم
ككػػػػذلؾ  جػػػػاز ا ػػػػف عطوػػػػض كجػػػػل اليصػػػػب فػػػػي سػػػػكرة اييعػػػػاؿ فوػػػػاؿ: 

 ( ٗ( ((فمكإعل عم  هذا يصب، عم  تودور: ك ف تخكيكا  ماياتكـ((

تيػػػػػػػٍدليكٍا ً اىػػػػػػػا( ]ال وػػػػػػػرة  [ ةػػػػػػػاؿ:  ُٖٖ: كفػػػػػػػي  عػػػػػػػراب ةكلػػػػػػػل تعػػػػػػػال : (كى
ك((تدلكا(( في مكإع جػـز عطعنػا عمػ  تػاكمكا ... كةوػؿ  (تػدلكا( فػي مكإػع 
يصػػب عمػػ  الظػػرؼ، كهػػذا مػػذهب كػػكفي،  فك معيػػ  الظػػرؼ هػػك الياصػػب، 

 .(َُ(كالذم ويصب عيد سو كول ( ٍف( مإمرة((

                                                 

 . ِِٔ/ٗ( ويظر: جامع ال واف  ُ(
عرا ل،  ِ(  .ِِّ، ُُْ/ ُ( ويظر: معايي الوراف كاع
 .ّْٔ، ِٖ( ويظر:  عراب الوراف، ص ّ(
 .ّْٓ/ ِ، ٖٖ/ ُ( ويظر: م كؿ  عراب الوراف،  ْ(
 .َِٕ/ ِ، ُِّ، ُّٓ/ ُ( ويظر: الك اؼ،  ٓ(
 . َْٔ، ّٖٔ، ُْٓ/ُ( ويظر: ال واف في غروب  عراب الوراف،   ٔ(
 َْٔ، ُِٖ/ ُ( ويظر: الت واف في   عراب الوراف،  ٕ(
 .ٔٓ/ ّ، ُِٕ/ ُ( ويظر:  يكار التيزوؿ،  ٖ(
 . ُٖٓ/ ِ( المةرر الكجوز،  ٗ(
 .َِٔ/ ُ(  المصدر يعسل،  َُ(
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في كتب اليةك، لذلؾ عوكب عمول   ك ةواف كهذا ةكؿ غروب لـ  جده 
اييدلسػػي  وكلػػل : (( كةكػػ  ا ػػف عطوػػض  يكػػل ةوػػؿ: (تػػدلكا( فػػي مكإػػع يصػػب 
عم  الظرؼ، كهذا مذهب ككفي  فك معي  الظرؼ هػك الياصػب ... كلػـ ووػـ 

 .(ُ( دلوؿ ةاطع مف لساف العرب عم   فك الظرؼ ويصب فيوكؿ  ل((
ليصػػػب عمػػ  الصػػػرؼ، فػػػّ وسػػػت عد  ف كالمعػػركؼ  فك العػػػراّ ووػػػكؿ  ا

ػػضى الت ػػاس  ك سػػاك  ك تصػػةوؼ ؛ ذلػػؾ  فك ا ػػف عطوػػض يعسػػل  وكػػكف ةػػد كةػػع ذىمك
 .(ِ(ويسب  ل  الككفووف  ياـ ووكلكف  يصب المإارع  كاك الصرؼ

ػؽك(  تىٍكتيميػكٍا اٍلةى ك جاز   ك ةواف اييدلسي الكجاوف في ةكلػل تعػال : (كى
كعػػوكف (ّ( تم سػػكا كاليصػػب عمػػ   إػػمار ( ٍف( [ الجػػـز عطعنػػا عمػػ ِْ]ال وػػرة: 

( ]ال وػػرة:  ككػػاـً تيػػٍدليكٍا ً اىػػا ً لىػػ  اٍلةي [ كةػػاؿ: ُٖٖكجػػل الجػػـز فػػي ةكلػػل تعػػال : (كى
((ك جػػػػػػاز ايخعػػػػػػش كغوػػػػػػره  ٍف وكػػػػػػكف ميصػػػػػػك نا ...   إإػػػػػػمار ( ٍف( كجػػػػػػككزه 
الزمخ ػػػػرم ... ةػػػػاؿ اليةكوػػػػكف:  ذا يصػػػػ ت كػػػػاف الكػػػػّـ ياونػػػػا عػػػػف الجمػػػػع 

 ، كهذا ج وص  في ا وض  لكجاوف:  وياما
 ةدهما:  فك الياي عف الجمػع ج وسػتمـز الياػي عػف كػؿ كاةػد ميامػا 
 ػػايعراده ، كالياػػي عػػف كػػؿ كاةػػد ميامػػا وسػػتمـز الياػػي عػػف الجمػػع  ويامػػا ... 
مػػػع مػػػػع غوػػػره مػػػػف  ّن   يفػػػػرد  ـ جي  ج تػػػرل  فك  كػػػؿ المػػػػاؿ  ال اطػػػؿ ةػػػػراـ سػػػكا

 المةرمات.
ل،  فك ةكلل: (لتاكمكا( ًعمكضه لما ة ماا، فمك كاف الياػي كالذايي: كهك  ةك 

عػػف الجمػػع لػػـ تصػػم  العمػػض لػػل، ييػػل مركػػب مػػف  ػػوئوف، ج تصػػم  العمػػض  ٍف 

                                                 

 . ْٗ/ ِ( ال ةر المةوط،  ُ(
 .ُّٓ/ ُ( ويظر: المةرر الكجوز،  ِ(
 . ُِٔ/ ُ( ويظر: ال ةر المةوط،  ّ(
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وترتػػػب عمػػػ  كجكدهمػػػا،  ػػػؿ  يمػػػا وترتػػػب عمػػػ  كجػػػكد  ةػػػدهما، كهػػػك ا دجّ 
 .  (ُ(  ايمكاؿ  ل  الةككاـ((

ال : ( ك تخكيػػػكا ككػػػذلؾ لاػػػذه العمػػػض رجػػػ  كجػػػل الجػػػـز فػػػي ةكلػػػل تعػػػ
 . (ِ( [ِٕ ماياتكـ( ]اييعاؿ: 

كةػػاؿ السػػموف الةم ػػي  مػػا ةػػاؿ  ػػل   ػػك ةوػػاف اييدلسػػي ، كذكػػر  فك  
، كةػد (ّ([  إإمار ( ف( هك مذهب ايخعشُٖٖ عراب (كتدلكا  اا( ]ال ورة: 

توػػدـ  فك ايخعػػش  جػػاز الػػكجاوف ، كةػػد سػػ ول فػػي ذلػػؾ العػػراّ  ،  ػػؿ هػػذا مػػا 
 المعسروف مف دكف  ف ويكلهكا  ما يككه  ل    ك ةواف اييدلسي. جازه جماكر 

كت ػع ا لكسػػي   ػػا ةوػػاف ، فوػػاؿ : (((كتخكيػػكا  مايػػاتكـ( عطػػؼ عمػػ  
المجػزـك  كج ، كالمػػراد الياػػي عػف خوايػػض ا تعػػال  كالرسػكؿ كخوايػػض  عإػػاـ 

ػػا  عػػػد كجػػككز   ػػك ال وػػاّ  ٍف وكػػػكف الععػػؿ ميصػػك نا  إإػػمار ( ٍف(   َََ عإن
 الكاك في جكاب الياي ، كما في ةكلل : 

 ج تيل عف خمؽ كتاتيى مذملي     
كالمعيػػػ  ج تجمعػػػكا  ػػػوف الخوػػػايتوف ، كايكؿ  كلػػػ  ؛ يفك فوػػػل الياػػػي 
عػػف كػػؿ كاةػػد عمػػ  ةدتػػل ،  خػػّؼ هػػذا فإيكػػل ياػػي عػػف الجمػػع ، كج ومزمػػل 

   (ْ(الياي عف كؿ كاةد عم  ةدتل(( 
كةد تودـ  فك ا لكسػي ةػاؿ  خػّؼ ةكلػل هيػا ، فػي سػكرة ال وػرة ، كمػا 
 فك الوكؿ  إإػمار( ٍف( كمعيػ  المعوػض ، ةػاؿ  ػل العػراّ ، كالط ػرم ، كالزجػاج 
، كاليةاس ، كمكي الووسي ، كالزمخ رم ، ك  ك ال ركات  ف ايي ارم ، ة ؿ 

                                                 

 .ْٗ/ ِ( ويظر: ال ةر المةوط  ُ(
 . ُٓٔ/ْ( ويظر:المصدر يعسل  ِ(
. كالم اب في عمـك ٓٗٓ-،ْٗٓ/ ٓ،     َُّ/ِ،ُِّ/ ُ( ويظر: الدر المصكف،  ّ(

 . ْٖٗ/ٗالكتاب 
 . ُّٖ/ٓ( ركح المعايي  ْ(
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سػي ، كةػكؿ ا لكسػي  ف ووكؿ  ػل العك ػرم ، كالوػكؿ مػا ةالػل   ػك ةوػاف اييدل
 الذم تا عل في سكرة اييعاؿ .       

ةىٍكمىلي ًلويٍعًسػديكٍا  ةىاؿى اٍلمىأي ًمف ةىٍكـً ًفٍرعىكفى  ىتىذىري ميكسى  كى كةكلل تعال : (كى
( ]ايعػػراؼ:  وىػػذىرىؾى كى ًلاىتىػػػؾى [ ((كوػػذرؾ(  الوػػػاّ كفػػت  الػػػراّ ًُِٕفػػي ايىٍرًض كى

كتػػػرؾ  لاتػػػؾ ... كوجػػػكز  ٍف  د ، كلتركػػػؾعطعنػػػا عمػػػ ( لوعسػػػدكا(  م: لإلفسػػػا
وكػػػكف اليصػػػب عمػػػ  جػػػكاب اجسػػػتعااـ  ، كالمعيػػػ :  يكػػػ  وكػػػكف الجمػػػع  ػػػوف 
تركؾ مكس  كةكمل لإلفساد، ك وف تركاـ  وكاؾ كع ادة  لاتػؾ،  م  :  فك هػذا 

 .(ُ(مما ومتيع كةكعل((
كىاًكػ و ى فىػوىٍظمىٍمفى رى مىػ  ظىٍاػًرًه ً فك ًفػي كةكلل تعال : (ً ف وى ىٍا ويٍسًكًف الرل دى عى

ًذوػػرو *  ػػف كى وىٍعػػؼي عى ػػ يكا كى ػػا كىسى *  ىٍك ويػػكً ٍوايفك ً مى ػػ كارو  ىػػكيكرو ذىًلػػؾى  وىػػاتو للكيػػؿل صى
( ]ال كرل:  ا لىايـ ملف مكًةوصو اًدليكفى ًفي  وىاًتيىا مى ـى الكًذوفى ويجى وىٍعمى  ([.ّٓ-ّّكى

ـى الػػػػذوف( مػػػػردكدة عمػػػػ   ،  ٌج  يكػػػػل صػػػػرؼ، ةػػػػاؿ العػػػػراّ: ((كوعمػػػػ الجػػػػـز
 (ِ(كالجـز  ذا صرؼ عيل معطكفل يصب((

كةػػػاؿ الزجػػػاج: ((كاليصػػػػب عمػػػ   إػػػػمار ( ٍف( ؛ يفك ة ماػػػا جػػػػزاّ ، 
 .(ّ( صيٍع مذمل ك يكرمىؾ(( توكؿ: ما تصيعٍ 

كةاؿ الزمخ رم: ((ك مكا اليصب فممعطؼ عم  تعموؿ مةذكؼ توػدوره 
ـى الذوف وجادلكف(( ـى مياـ كوعم :  لويتو
كذكػر  فك مػا ذهػب  لوػل الزجػاج فوػل  (ْ(

                                                 

 . ِّْ/ ٓ، كويظر: الدر المصكف، ْْٔ/ ْ ( ال ةر المةوط، ُ(
/ ْ، كويظر: الكسوط في تعسور الوراف المجود لميوسا كرم، ُّٗ/ ِ( معايي الوراف،  ِ(

ٓٔ- ٕٓ. 
عرا ل لمزجاج،  ّ(  .َّّ/ ْ( معايي الوراف كاع
 .ُِِ/ ْ( الك اؼ،  ْ(
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يظر ؛ يفك اليصب  العاّ كالكاك فػي يةػك:  ف تػاتيي  تػؾ ك عطوىػؾ ، مػذهب 
 .(ُ(إعوؼ 

( ميصػػكب  ػػػ( ٍف( مإػػمرة  عػػد الػػكاك التػػي  ـى كذكػػر ا ػػف عطوػػض  فك (وعمػػ
هػػي كػػكاك الصػػرؼ عيػػد الكػػكفووف ، كيسػػب  لػػ    ػػي عمػػي اليةػػكم  يكػػل ةػػاؿ: 

سيفى اليصب   .(ِ(  ذا كاف ة مل  رط كجزاّ((((ةى
كةػػػاؿ   ػػػك ةوػػػاف مػػػا ةالػػػل الزجػػػاج كمػػػا يسػػػب  لػػػ    ػػػي عمػػػي اليةػػػكم 

 (ّ(كاست عد مذهب الزمخ رم
كالةوووض  فك الذم يصب الععؿ المإارع في ا وات التي توػدـ ذكرهػا 
عرا اػػا كالتػػي  عمػػ  يةكهػػا فػػي المغػػػض كالوػػر ف ، هػػك المعيػػ  الػػذم تةممتػػػل  كاع

( المإػػػمرة  عػػػدها كمػػػا وػػػذهب ال صػػػروكف  ، كالػػػدلوؿ عمػػػ  الػػػكاك، كلػػػوس ( فً 
ذلؾ  فك اليصب  إإػمار ( ٍف( لػـ وذ ػت عيػدهـ  ٌج  عػد التكمػؼ فػي التاكوػؿ، 

 فود ةالكا في ال وت الذم است ادكا  ل. 
 ج تيل عف خمؽ كتاتي مذملي         .........................

ؿ ميصػكب  ػػ ( ٍف( مإػمرة  عػد ((كالصةو   ف الكاك في ذلػؾ  عاطعػض كالععػ
 .(ْ( الكاك  ٌج  يكاا ... عاطعض مصدرنا مودرنا عم  مصدر ميتكىهكـ((

( لل ما وسكغل، فاك مذ ػت كمػا   فك صواغض المصدر مف الععؿ (تاتيى
،  مكػا صػواغض المصػدر مػف   يكل ميصكب، فوص   ف تجعمل  تودور: ك ف تاتيى

ةكف  افك صواغض المصدر ميػل لػوس لاػا مػا (ج تيل( فإفك اليةاة  يعساـ وصر 
ػا،  وستيد  لول ال تض،  ود  يكاػـ تخومػكا فوػل المصػدروض، لاػذا سػمكه مصػدرنا ميتىكىهكمن

                                                 

 .ُِِ/ ْ( ويظر: المصدر يعسل  ُ(
 .ّٖ/ٓ( المةرر الكجوز،  ِ(
 .ٗٓٓ -ٖٓٓ/ ٗ، كالدر المصكف، ُٗٔ -َٗٔ/ ٕ( ويظر: ال ةر المةوط:  ّ(
، كمغيي ْٖٔ -ْٖٓ، كويظر: رصؼ الم ايي، صُٕٓ(  الجي  الدايي، ص ْ(

 .ُْٔ/ْ، ك رح التصرو  عم  التكإو ، ّّٓ/ ِ، ك رح ا ف عووؿ، ُّٔ/ ُالم وب، 
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فعي هذا التاكوؿ  ك التودور: تكمؼ، ككذلؾ جعؿ الكاك عاطعض لوصػ  التوػدور 
 مع  جماعاـ عم   يكاا  معي  (مع( تكمؼ  خر، كةد التجا  لوامػا ال صػروكف
لتسػػػكو، الوػػػكؿ  ػػػافك المإػػػارع ميصػػػكب  ػػػػ( ٍف( مإػػػمرة ج  ػػػالكاك، كهػػػذا مػػػا 
: ((ذػػـ  راد  ٍف وعطػػؼ الععػػؿ عمػػ  اجسػػـ  ّن وصػػرةكف  ػػل، ووػػكؿ ايخعػػش مػػذ
فاإمر مع الععػؿ ( ٍف( يفك ( ٍف( مػع الععػؿ تكػكف اسػمنا فوعطػؼ اسػمنا عمػ  

كذكػػػر ا ػػػف   (ُ( اسػػػـ  ، كهػػػذا تعسػػػور جموػػػع مػػػا ايتصػػػب مػػػف الػػػكاك كالعػػػاّ((
السػػراج  ف الميصػػكب  عػػد الػػكاك عمػػ  إػػر وف : (( ةػػدهما  ٍف وعطػػؼ الععػػؿ  
ػػػػػٍربي زوػػػػد كتغإػػػػبى ، تروػػػػػد، ك ٍف  عمػػػػ  المصػػػػدر يةػػػػػك ةكلػػػػؾ : وعج يػػػػي إى
تغإػػب...  فػػػإذا يصػػ ت فوػػػد عطعػػت اسػػػمنا عمػػ  اسػػػـ، كلػػكج  يكػػػؾ  ٍإػػػمىٍرتى 

تعطػػؼ عمػػ  ( ٍف( مػػا جػػاز  ٍف تعطػػؼ الععػػؿ عمػػ  اجسػػـ ؛ يفك ايسػػماّ ج 
ايفعػػاؿ ، كج تعطػػؼ ايفعػػاؿ عمػػ  ايسػػماّ ؛ يفك العطػػؼ يظوػػر التذيوػػض  ، 

 .(ِ( فكما ج وجمع الععؿ كاجسـ في التذيوض، كذلؾ ج وجتمعاف في العطؼ((
ػػػا ذه ػػػكا  لػػػ   فك الػػػكاك كاك عطػػػؼ، ةػػػالكا :  إإػػػمار   فال صػػػروكف لمك

المإػػػارع ميصػػػكب  ػػػػ  ( ٍف( لوصػػػ  جعػػػؿ الػػػكاك عاطعػػػض ، فوكػػػكف الوػػػكؿ  ػػػافك 
 ( ٍف( مإمرة ةكؿ مختمؽ.

فالمإارع  عد الكاك في ا وات المذككرة ميصكب  معي  المعوض،  ك  
معي  الجمع، كهػذا مػا وصػرح  ػل اليةػاة ،  صػرووف كػايكا  ـ كػكفووف، فػالعراّ 

ٍف  ػػػئت ِْووػػكؿ فػػي  عػػراب ةكلػػل تعػػال : (كتكتمػػكا الةػػؽ( ]ال وػػرة:  [ : ((كاع
لصػػػرؼ، كمػػػا توػػػكؿ: ((ج تسػػػرؽ كتتصػػػدؽى، معيػػػاه، ج جعمتػػػل يصػػػ نا عمػػػ  ا

 ،  فود جعؿ اليصب  معي  الجمع.(ّ(تجمع  وف هذوف كذا، ككذا((

                                                 

 .ّٓ( معايي الوراف، ص ُ(
 .ُٗٓ، ُٓٓ/ ِ( ايصكؿ في اليةك،  ِ(
 .ْٖ/ ُ( معايي الوراف،  ّ(
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( جػػػػـز ...  ك ميصػػػػكب  إإػػػػمار( ٍف( : ((كتكتمػػػػكاكةػػػػاؿ الزمخ ػػػػرم
 .(ُ(كالكاك  معي  الجمع((

( ]ال وػػرة:  ككػػاـً تيػػٍدليكٍا ً اىػػا ً لىػػ  اٍلةي ،  [ُٖٖكفػػي  عػػراب ةكلػػل تعػػال : (كى
ةػػاؿ   ػػػك ةوػػػاف: ((ةػػػاؿ اليةكوػػػكف:  ذا يصػػػ تى كػػػاف الكػػػّـ ياونػػػا عػػػف الجمػػػع 

 ، كووصد  اليةكووف ، اليةكووف ال صرووف. (ِ( وياما((
كةد مرك ةكلػل عيػد  عػراب ةكلػل تعػال : (وىػا لىٍوتىيىػا ييػرىدح كىجى ييكىػذلبى ً آوىػاًت 

الجمػػع... وتعػػوف مػػع اليصػػب [ :  ف الػػكاك هيػػا ((هػػي كاك ِٕرى ليىػػا( ]اييعػػاـ: 
 .(ّ( ةد مةامماا الذّذض، كهي المعوض((

كةد يصب المإارع في ا وض  ؛ ييكل  رود  ٍف تكػكف  معيػ : وػا لوتيػا 
 .(ْ(وجمع ليا الرد كترؾ التكذوب

ػػػػا  فك ةػػػػكؿ العػػػػرب: ج تاكػػػػًؿ السػػػػمؾ  كةػػػػد ذكػػػػر سػػػػو كول كاليةػػػػاة  وإن
( عمػػػ  كت ػػػربى المػػػ ف، معيػػػاه: ج تجمػػػع  ويامػػػا ؛  لػػػذا كجػػػب يصػػػب (ت ػػػربى

معي  المعوض، كذكركا  يكل  ذا لـ تكف الكاك هيا  معي  (مع( لما كجػب يصػب 
ػػا وجعػؿ المعيػػ  فاسػػدنا  ؛  ذا كايػػت عاطعػض كجػػب جػػـز الععػؿ ، ممك ( كاع (ت ػربى
ييكػػػل سػػػوعيي الياػػػي المطمػػػؽ، كهػػػك عمػػػ  فسػػػاده غوػػػر مػػػراد، كالمعػػػركؼ  فك 

وػػادهـ  ػػاف الجمػػع  ػػوف  كػػؿ السػػمؾ ك ػػرب العػػرب ذكػػركا هػػذا المذػػاؿ ؛ جعت
ا خ وذض كمزميض  . (ٓ(الم ف وكرث  مراإن

                                                 

 .ُّٓ/ ُ( الك اؼ،  ُ(
 .ْٗ/ ِ( ال ةر المةوط،  ِ(
 .ُّْ/ ْ( المصدر يعسل  ّ(
 .ِّٖ/ ْ( ويظر:  رح المعصؿ ج ف وعوش،  ْ(
، كاييصكؿ في اليةك ِٔ/ ِ، كالموتإب، ْٔ -ِْ/ ّ( ويظر: كتاب سو كول،  ٓ(
 .ٕٖٓ، كعمؿ اليةك لمكركاؽ ص ُٗٓ/ِ
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ػػػػا العػػػاّ كالػػػػكاك فويتصػػػػب الععػػػػؿ المإػػػػارع  كةػػػاؿ ا ػػػػف ه ػػػػاـ : (( ك مك
 ػػػ( ٍف( مإػػمرة  عػػدهما كجك نػػا   ػػرطوف :  ةػػدهما :  ف تكػػكف العػػاّ  لمسػػ  وض 

   (ُ(كالكاك لممعوض((
ي تيصػػػب الععػػػؿ المإػػػارع تعوػػػد فوػػػد اجمػػػع اليةػػػاة عمػػػ   فك الػػػكاك التػػػ

 .(ِ(((يعي الجمع  وف ال وئوف ... كهي  معي  المصاة ض (مع((
كهػػذه الوإػػوض التػػي وجمػػع عمواػػا اليةػػاة صػػركح  اػػا ا ػػف وعػػوش  وكلػػل: 

كا ف عووؿ  (ّ(((ك مكا الكاك فويصب ايفعاؿ المستو مض  ذا كاف  معي  الجمع((
 .(ْ( وكلل:  ٍف ((ووصد  اا المصاة ض((

فالمإػػػػػػارع لػػػػػػـ ويصػػػػػػب  عػػػػػػد الػػػػػػكاك  ػػػػػػػ ( ٍف( مإػػػػػػمرة كمػػػػػػا وػػػػػػذهب 
ال صروكف، كج  الكاك يعساا كما وذهب الككفوكف،  ؿ يصب  معيػ  الجمػع ، 
ذا ةػػػاؿ العػػػراّ :  يكػػػل   ك معيػػػ  المعوػػػض كالمصػػػاة ض الػػػذم دلػػػت عموػػػل الػػػكاك، كاع

، كهػذا مػا  (ٓ(ميصكب عم  الصرؼ، فود عرؼ الصرؼ  افك معيػاه : الجمػع
مػػا يسػػب  لوػػل، فوػػد ذكػػر الرإػػي  فك الععػػؿ المإػػارع يصػػب  عػػد الػػكاك عيػػد 
العراّ عم  الخّؼ ،  م: المعطكؼ فواا صػار مخالعنػا لممعطػكؼ عموػل فػي 
يكمػػا ةصػػؿ التخػػالؼ، هػػا هيػػا،  ويامػػا ؛ ييكػػل  المعيػػ  فخالعػػل فػػي ا عػػراب، كاع

 (ٕ(الجمع كلاذا سيملوٍت كاك (ٔ(طر  عم  الكاك معي  الجمعوض

                                                 

 . ِْٕر الذهب ص (  رح  ذك  ُ(
 .ْٖٔ( رصؼ الم ايي، ص ِ(
 .ِّٓ/ ْ(  رح المعصؿ،  ّ(
 .ِّٓ/ ِ(  رح ا ف عووؿ،  ْ(
 .ْٖ/ ُ( معايي الوراف،  ٓ(
 .ْٓ/ ْ( ويظر:  رح الرإي،  ٔ(
، كا ر اد  ل  عمـ ا عراب لمكو ي َُٕ(ويظر : معتاح العمـك لمسككاكي ص  ٕ(

 َِْص
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فاػػػذه الػػػكاك  ذف لػػػك لػػػـ تعػػػد معيػػػ  الجمعوػػػض  ك معيػػػ  المصػػػاة ض لمػػػا 
 يصب الععؿ المإارع  عدها .

كةػػد است ػػاد اليةػػاة فػػي  ػػاب يصػػب المإػػارع  ػػػ( ٍف( مإػػمرة  عػػد   
ػػػا وىٍعمىػػػـً المٌػػػلي الكػػػًذوفى  لىمك يكػػػضى كى ميكٍا اٍلجى ًسػػػٍ تيـٍ  ىف تىػػػٍدخي ـٍ ةى الػػػكاك   وػػػكؿ ا تعػػػال : (ى

اً ًروفى ( ]اؿ عمراف: جى  ـى الصك وىٍعمى ـٍ كى  [.ُِْاهىديكٍا ًميكي
سىفي (كوعمـً الصػا روف( وروػد الجػـز ، كالوػراّ  ةاؿ العراّ : ((خعضى الةى

(  اليصػػػػب ، كمػػػػػا هػػػػي ةػػػػراّة الوػػػػراّ ، ميصػػػػػكب  (ُ( تيصػػػػ ل((َََ ـى ك(وعمػػػػ
 إإػػػػػػمار ( ٍف( عيػػػػػػد  ال صػػػػػػرووف ((كةػػػػػػاؿ الككفوػػػػػػكف هػػػػػػك ميصػػػػػػكب عمػػػػػػ  

 (ِ( الصرؼ((
ـى الصػػػػا روف( عمػػػػ  الصػػػػرؼ ػػػػبى (كوعمػػػػ  َََكةػػػػاؿ الط ػػػػرم : ((كيىصى

كالوػػراّ فػػي هػػذا الةػػرؼ عمػػ  اليصػػب ، كةػػد ركم عػػف الةسػػف  يكػػل كػػاف ووػػر  
(كوعمػػػػـً الصػػػػا روف( فوكسػػػػر المػػػػوـ مف(وعمػػػػـ( ييكػػػػل كػػػػاف ويػػػػكم جزماػػػػا عمػػػػ  

 (ّ( العطؼ  ل عم  ةكلل (كلمكا وعمـً ا(
 الكسر عمػ  العطػؼ كمػف ةػر  َََسىفي كةاؿ الزجاج : ((كةر ها الةى  

ـى الصا روف( فعم  اليصب  الكاك(( ( كوعم
 )ْ) 

كةػػاؿ   ػػك ال ركػػات  ػػف ايي ػػارم : (((كوعمػػـ( ميصػػكب عمػػ  الصػػرؼ 
 تودور( ٍف(  م : لـ وجتمع العمـ  المجاهدوف كالصػا روف ، كزعػـ  عإػاـ  فك 

ـى ا( كلكػف فػت  ةكلل ( كوعمـ الصا روف( مجػزكـ  ػالعطؼ عمػ  ةكلػل ( كوعمػ
 (ٓ( كلـ وكسر ت عنا لعتةض الّـ ، كهذا إعوؼ ، كالكجل : ايكؿ((

                                                 

 . ُٔٔ/ُ( معايي الور ف  ُ(
 . َُٔ/ُ، كم كؿ  عراب الور ف لمووسي  ُٓٓ عراب الور ف لميةاس (  ِ(
 . ُّٗ-ُّٖ/ْ( جامع ال واف  ّ(
عرا ل  ْ(  . ّٕٗ/ُ( معايي الور ف كاع
 . ِِّ/ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف  ٓ(
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كةاؿ العك رم : ((ويور   كسر الموـ عطعنا عم  ايكؿ ، ك إماا عم  
توػػدور: كهػػك وعمػػـ ، كايكذػػر فػػي الوػػراّ العػػت  ، كفوػػل كجاػػاف :  ةػػدهما :  يكػػل 

رلكػت جل ا ، لكف المػوـ لمكػا ةي ػا مجزكـ  وإن رلكػت  ػالعت  ات اعن توػاّ السػاكيوف ةي
لمعتةض ة ماا ، كالكجل الذايي :  يكل ميصكب عمػ   إػمار( ٍف( كالػكاك هػا هيػا 

كالتوػػػػدور :  ظييػػػػتـ  ٍف تػػػػدخمكا الجيػػػػض ة ػػػػؿ  ٍف وعمػػػػـ ا  َََ معيػػػػ  الجمػػػػع 
 (ُ( المجاهدوف ك ٍف وعمـ الصا روف((

 معيػػ  (ةتػػ (  م:  كةػػاؿ الورط ػػي : ((كةػػاؿ الزجػػاج : الػػكاك هػػا هيػػا
كلػػػـ  جػػػد هػػػذا  (ِ(كلمػػػا وعمػػػـ ا الػػػذوف جاهػػػدكا مػػػيكـ ةتػػػ  وعمػػػـ الصػػػا روف((

عرا ل .  الوكؿ عيد الزجاج في كتا ل : معايي الور ف كاع
ـى الصػػا روف(  كالم ػػاكر عيػػد اليةػػاة  فك الػػكاك فػػي ةكلػػل تعػػال : (كوعمػػ

ـى الصا روفكاك المعوض ك (وعمـ( ميصكب  إإمار ( ٍف( كالتودور: ك ٍف  وعم
)ّ) 

كهػػػػػذه (الػػػػػكاك( عيػػػػػد الكػػػػػكفووف كاك الصػػػػػرؼ، كالصػػػػػرؼ:  ٍف وجتمػػػػػع 
الععّف  ػالكاك  ك (ذػـ(  ك العػاّ، كفػي  كلػل جةػد  ك اسػتعااـ  ك ياػي، ومتيػع 
العطؼ عمول ؛ لذلؾ ويصب الذم  عد كاةد مف هذه الةركؼ عمػ  الصػرؼ 

ي  ػيّ كوإػوؽى ؛ ييكل مصركؼ عف معي  ايكؿ، كذلؾ كوكلاـ : ج وسػعي
عيػػػؾ. يفك (ج( التػػػي مػػػع (وسػػػعيي( ج وةسػػػف  عادتاػػػا مػػػع ةكلػػػل (كوإػػػوؽى 

 (ْ( عيؾ(
( الذايوض لوست عاطعض ،  ؿ هي كاك المعوػض  معيػ  (مػع(  ـى فكاك (كوعم
عيد اليةػاة كالمعسػروف ؛ لػذلؾ جعػؿ الزجػاج ا وػض،  معيػ : كلػـ وجتمػع العمػـ 

                                                 

 . ِِّ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ُ(
 .َِِ/ْ( الجامع يةكاـ الور ف ِ(
 ،  ْْ/ّ( ويظر : كتاب سو كول  ّ(
 . ُّٗ-ُّٖ/ْ( ويظر : جامع ال واف  ْ(
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ايي ػارم  توػدور: كلػـ وجتمػع العمػـ  الجااد كالعمـ  ص ر الصا روف ، كجعماػا 
 (ُ(  المجاهدوف كالصا روف.

: ج تاكػػػًؿ السػػػمؾ   ّن كهػػػذا ا عػػػراب ج وصػػػ  معيػػػاه، فوػػػكؿ العػػػرب مػػػذ
( معيػػاه: ج تجمػػع  ػػوف  كمامػػا، كلػػك جػػـز لكػػاف  كت ػػربى المػػ ف،  يصػػب (ت ػػربى
المعيػػ : ج تاكػػؿ السػػمؾ مطمونػػػا، كج ت ػػرب المػػ ف مطمونػػػا، كالجػػـز وكػػكف عيػػػد 
جعؿ الكاك عاطعض، كةد  ي عد هذا اجةتمػاؿ ؛ ييػل  ػل ج وصػ  المعيػ ، كةػكؿ 

 ال اعر: 
 كلي سي ع اّة كتوىرك عويي       كلي سي ع اّة كتوىرك عويي

(:  ٍف تجمع  ػوف لػ س الع ػاّة كةػرة العػوف، فووػاؿ :  يامػا  معياه،  يصب (كتورك
الع ػاّة كةػدها  ةػب  جموعا  ةب مف ل س ال عكؼ، كلوس الموصػكد  فك لػ س

 مف ل س ال عكؼ
فعػػي يةػػك هػػذوف المذػػالوف ةػػد فاػػـ ةصػػد الجمػػع  ػػوف فعموامػػا، لكػػف مػػا 
الموصكد مف يعي الجمػع  ػوف عمػـ ا  المجاهػدوف ك ػوف عممػل  الصػا روف؟! 
يمػػػا   ذ مػػا معيػػػ  هػػذا الكػػػّـ؟!  يكػػػل ج وعوػػؿ  ف وكػػػكف هػػػك المعيػػ  المػػػراد، كاع

 ػػػاد ا الجيػػػض ، ك ػػػوف عممػػػل  المجاهػػػػدوف المػػػراد يعػػػي الجمػػػع  ػػػوف دخػػػػكؿ ع
جك فػػّ، فػػدخكؿ الجيػػض كعػػدـ  كالصػػا روف، فمػػف جاهػػد كصػػ ر دخػػؿ الجيػػض ، كاع
الجااد كالص ر ج وجتمعاف ، كهذا المعي  الذم ج وستووـ سواؽ ا وض  ٌج  ل 
( كاك عطؼ، سكاّ يصب  عػدها الععػؿ ،  ـ رفػع ،  ـى وةتـ جعؿ (الكاك( (كوعم

لػػل تعػػال : (كوعمػػـ الصػػا روف( م ػػارؾ لوكلػػل تعػػال : (كلمػػا وعمػػـ  ـ جػػـز ، فوك 
ا جاهدكا ميكـ( في الةكػـ، فاػك معطػكؼ عموػل،  مػا يصػب الععػؿ (كوعمػـ( 
يمػا كػػاف هػذا الوطػػع  الذػايي فمػـ وكػػف لوطعػل فػػي المعيػ  عػف (وعمػػـ( ايكؿ، كاع
لغػػرض  ّغػػي ، فكػػؿ مػػف الجاػػاد كالصػػ ر وتموػػز مػػف ا خػػر  موػػزة كفإػػؿ، 

                                                 

عرا ل  ُ(  . ِِّ/ُ.، كال واف في غروب  عراب الور ف  ّٕٗ/ُ( ويظر : معايي الور ف كاع
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صرح الةدوث الي كم  عد الص ر جاادنا كتعإومل عم  الجااد في ساةض كةد 
 (ُ(الوتاؿ

وػػػػز العمػػػػـ  ػػػػل  تودومػػػػل،    فالجاػػػػاد  ػػػػدة كعيػػػػاّ كتإػػػػةوض  ػػػػاليعس. فمي
ّن   كالجاػػاد ةالػػض مؤةتػػػض ،  مػػا الصػػ ر فةالػػػض دائمػػض  طػػكؿ ك كسػػػع اخت ػػارنا ك ػػػّ

.  فميوز العمـ  ل  يصب الععؿ كةطعل لعظنا ج معي ن
ض الكرومػػض التػػي توػػدـ ذكرهػػا لػػـ ويصػػب فواػػا المإػػارع  عػػد الػػكاك  فا وػػ 

 لما ذهب  لول اليةاة ،  ؿ يصب يمر  ّغي .
 المبحث الثالث : القكؿ الفصؿ في تعييف الناصب لمفعؿ المضارع :

ت وف مف خّؿ الم ةذوف السػا ووف  فك لميةػاة ذّذػض  ةػكاؿ فػي ياصػب 
 الععؿ المإارع

 المإارع ميصكب  الةرؼ يعسل .ايكؿ :  فك الععؿ 
 الذايي :  يكل ميصكب  إإمار ( ٍف( .

 الذالث :  يكل ميصكب عم  الصرؼ ،  ك عم  الخّؼ .
كةد   ػريا فومػا توػدـ فػي عػدة مكاإػع  فك الععػؿ المإػارع لػـ ويصػب 
 ػػػالةرؼ ،  ػػػؿ  ػػػالمعي  الػػػذم دؿ عموػػػل ، كفومػػػا وػػػاتي تاكوػػػد لاػػػذه الةوووػػػض ، 

 ذّث ةإاوا مرت ا  ارة  لواا.يعصماا مف خّؿ 
الععػػػػؿ المإػػػػارع الػػػػذم وػػػػرد ميصػػػػك نا  عػػػػد (ةتػػػػ (، ك(الػػػػّـ(، -ُ  

ك(الكاك( ك( ك(، كالعاّ، لـ وكف ميصك نا  ػ ( ٍف( مإػمرة  عػد هػذه ايةػرؼ ، 
 ػػػػؿ هػػػػك ميصػػػػكب  اػػػػذه ايةػػػػرؼ يعسػػػػاا،  معايواػػػػا التػػػػي تإػػػػميتاا ، كهػػػػذه 

 اػػا   ػػك عمػػر الجرمػػي مػػف  الوإػػوض لػػـ ووػػؿ  اػػا الككفوػػكف فةسػػب،  ػػؿ ةػػاؿ
كذكر   ك جععػر اليةػاس  (ُ(، كةاؿ  اذا الزجاج (ِ(ال صرووف، كما يسب الول

                                                 

 . ٕٔ،  ٔٔ،  ُّ( ويظر : عدة الصا روف كذخورة ال اكروف ج ف ةوـ الجكزوض ص ُ(
، ِٓٓ -ِْٓالسود ال طموكسي، ص( ويظر: الةمؿ في  صّح الخمؿ ج ف  ِ(

 .ْٓ/ْ، ك رح الرإي عم  الكافوض، ٓٓٓ/ ِكا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ، 
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: ((ج تإػػػػػػرٍب زوػػػػػػدنا كتاخػػػػػػذى مالػػػػػػل ، يصػػػػػػ ت (تاخػػػػػػذى(  ػػػػػػكاك   يكػػػػػػؾ  ذا ةمػػػػػػتى
ػػػا  اليصػػػب  اػػػذه ايةػػػرؼ الزجػػػاجي (ِ(الصػػػرؼ(( ، كةػػػاؿ  اػػػذا (ّ(كةػػػاؿ  وإن

ػػا الةوػػدرة الوميػػي ، ك ككػػد  يكػػل  ج وجػػكز يصػػب المإػػارع  ػػػ ( ٍف( مإػػمرة  وإن
 .  (ْ( عد ايةرؼ المذككرة  ،  دجلض  يكل ج وجكز  عماؿ ( ٍف( كهي مةذكفض

ككوػػؼ وصػػ ح  ف تعمػػؿ ( ٍف( كهػػي مإػػمرة كجك نػػا ج جػػكازنا فةسػػب ، 
 ػػؿ ذهػػب اليةػػاة  لػػ   فك ( ٍف( ج تعمػػؿ مػػع الةػػذؼ ، كفػػي هػػذه المسػػالض ةػػاؿ 

( الم ػػػددة ج تعمػػػؿ مػػػع الةػػػذؼ فػػػػ( ًف(   ػػػك ال ركػػػات  ػػػف ايي ػػػا رم : ((ك( فك
 الخعوعض  كل   ف ج تعمؿ لكجاوف : 

( الم ػددة هػي ايصػؿ ك( ًف( الخعوعػض فػرع عمواػا ،   ةدهما :  فك ( فك
كج خّؼ  فك ايصػؿ  ةػكل مػف العػرع ، فػإذا لػـ وعمػؿ ايصػؿ مػع الةػذؼ ، 

، كػػاف ذلػػؾ مػػف طروػػؽ مػػع ككيػػل  ةػػكل ، فػػّ وعمػػؿ العػػرع مػػع ككيػػل  إػػعؼ 
  كل  .

( الم ػػػػددة  مػػػػف عكامػػػػؿ ايسػػػػػماّ ، ك( ًف(  كالكجػػػػل الذػػػػايي :  فك ( فك
الخعوعػػػض مػػػف عكامػػػؿ ايفعػػػاؿ ، كج خػػػّؼ  فك عكامػػػؿ ايسػػػماّ ،  ةػػػكل مػػػف 
( الم ػددة مػع الةػذؼ ، كهػي  ةػكل ، فػّ  ذا لـ تعمؿ ( فك عكامؿ ايفعاؿ ، كاع

 .(ٓ( إعؼ ، كاف ذلؾ  كل  (( تعمؿ ( ًف( الخعوعض مع الةذؼ ، كهي

                                                                                                                

عرا ل،  ُ(  .ْٖٔ، َْٔ، ِْٔ، ْٗ/ ُ( ويظر: معايي الوراف كاع
 .ُٗ( التعاةض في اليةك، ص ِ(
، ك تةووؽ الةمد، ُٖٗ، َِّ( ويظر: الجمؿ لمزجاجي،  تةووؽ   ي  يب، ص ّ(

، كالةمؿ ج ف السود ال طموكسي، ّٗ -ّٖلمعايي لمزجاجي، ص، كةركؼ إُٖص
 .ِٓٓ -ِْٓص
 .ْٕٓ -ْْٓ( ويظر: ك ؼ الم كؿ في اليةك، ص ْ(
 .ُّٖ( ا غراب في جدؿ ا عراب ، كلمع ايدلكض في  يصكؿ اليةك ص  ٓ(
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 وػػػد  فك اليةػػػاة عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ ،  جػػػازكا  ٍف تعمػػػؿ ( ٍف( كهػػػي 
مإػػمرة ، فوػػد ةػػاؿ الػػكركاؽ : ((  يكػػل لػػـ وجػػز  إػػمار ( ٍف( فػػي كػػؿل مكإػػع ؛ 
ييكل عامػؿ إػعوؼ ، كلػوس مػف  ػرط العامػؿ الإػعوؼ  ٍف وعمػؿ ميإػمىرنا ، 

ٍف جاز  إماره في هذه المكاإع ؛ ا َََيفك هذه الةركؼ  كاع صارت عكإن
 .(ُ(مياا ((

ض  فك ةركؼ  كوعيي  الةركؼ ايةرؼ اليكاص ض  إإمار ( ٍف( ،  ةجك
 . (ِ(العطؼ ج وجكز  ٍف تعمؿ

ػػا عػػف ( ٍف( مػػع  ػػا  ٍف تكػػكف  ةػػرؼ العطػػؼ عكإن ككوػػؼ وصػػ ح  وإن
،  كجكد فركؽ  ساسوكض  وياما ؟! فػ( ٍف( عاممض ، ك ةرؼ العطػؼ غوػر عاممػض

ػض ،  م  ض  الدخكؿ عمػ  ايفعػاؿ، ك ةػرؼ العطػؼ غوػر مختصك ك( ٍف( مختصك
: تػدخؿ عمػ  ايسػػماّ كايفعػاؿ ، كمػػا  فك اليةػاة فػد  جمعػػكا عمػ   فك  ةػػرؼ 
ػػا عػػف ( ٍف(  ٌج  عػػد تجرحًدهػػا مػػف معيػػ  العطػػؼ  لػػ   العطػػؼ ج تكػػكف عكإن

 معي   خر .
ةتػػػ ( كجـ الجةػػػكد  ككػػػذلؾ ذه ػػػكا  لػػػ   فك المإػػػارع  ج ويصػػػب  ػػػػ(

كجـ التعموػػػػؿ ؛ ييكاػػػػا  ةػػػػرؼ جػػػػر؛ ذ ػػػػت ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػّؿ مجوئاػػػػا خافإػػػػض 
  ؿ هك ميصكب  إإمار ( ٍف(  عد هذه ايةرؼ . (ّ(لأسماّ 

كمػػػػػف المعػػػػػركؼ  فك ايةػػػػػرؼ الياصػػػػػ ض  إإػػػػػمار ( ٍف( ، كمػػػػػا ذ ػػػػػت 
ػػا دخكلاػػا عمػػ  ايفعػػاؿ ، فػػّ وصػػ   دخكلاػػا عمػػ  ايسػػماّ ، فوػػد ذ ػػت  وإن
اجدلعػػػاّ  يكاػػػا فػػػي ايصػػػؿ  ةػػػرؼ عطػػػؼ  ك  ةػػػرؼ جػػػر ؛ جتةادهػػػا معاػػػا 
ـك يػػزعـ اسػػتيادنا  لػػ  ذلػػؾ  يكاػػا كاصػػماا ماممػػض  ك جػػاركة  ،   ػػالمعظ كال ػػكؿ ، ذػػ
كالػػػذم وي غػػػي  ٍف ووػػػاؿ فػػػي هػػػذه المسػػػالض :  فك ( ك( كالػػػكاك كالعػػػاّ التػػػي جػػػاّ 

                                                 

 . ّٖٓ( عمؿ اليةك ص  ُ(
 ٖٔٓ، ِٖٓ( المصدر يعسل ص  ِ(
 .ِْٕ-ِّٕ( ويظر : عمؿ اليةك ص  ّ(
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 عدها الععؿ المإػارع ميصػك نا ، هػي غوػر  ةػرؼ العطػؼ ، ككػذلؾ (ةتػ ( 
كالّـ الياص توف لمععؿ، همػا غوػر (ةتػ ( كالػّـ الخافإػتوف لّسػـ ،  ػاياا 

ّن فػػػي ذلػػػؾ  ػػػاف (مػػػا( ال ػػػرطوض اجسػػػموض العاممػػػض، التػػػي هػػػ ي غوػػػر (مػػػا( مػػػذ
ػػض  الػػدخكؿ عمػػ   المصػػدروض الةرفوػػض الماممػػض ، ك ػػاف ( ًف( ال ػػرطوض المختصك
ػػػػض التػػػػي تػػػػدخؿ عمػػػػ   ايفعػػػػاؿ ، التػػػػي هػػػػي غوػػػػر ( ًف( اليافوػػػػض غوػػػػر المختصك

 ايفعاؿ كايسماّ .
كالجػدور  الػػذكر  فك هػػذا مػػا ذهػػب  لوػػل اليةػػاة فػػي (كػػي( ،  ذ جعمكهػػا 

ةن ةػرؼ جػر، مػف عكامػؿ ايسػماّ ،  معيػ  ةرفنا م تركنا ، فتككف عيدهـ تػار 
 (ُ(جـ التعموؿ ، كتارة ةرفنا  ميزلض ( ٍف( مف عكامؿ ايفعاؿ 

ككف الععؿ المإارع ميصك نا  المعي  الذم دؿ عمول الةرؼ ، ج  -ِ
 الةرؼ يعسل ةوووض ج  ؾ فواا ، كةد صرح ال صروكف  اذه الةوووض عيػدما 

لوي لوػردك عمػ  الكػكفووف الػذوف وػذه كف  لػ  اةتاجكا  ل  ذكرها ، فود ةػاؿ المػا
 فك المإػػػػػارع ميصػػػػػكب  ػػػػػالةرؼ يعسػػػػػل : (كاعمػػػػػـ  فك ( ك( هػػػػػذه ... خّفنػػػػػا 
لمككفووف فإياـ ويص كف  اا يعسػاا، كلػك كايػت ياصػ ض  يعسػاا لكايػت ياصػ ض 

 .(ِ( في كؿ مكإع، فعدـ اطراد ذلؾ دٌؿ عم  فساد مذه اـ(
تيصػػػػب  يعسػػػػاا عيػػػػد ال صػػػػرووف   ػػػػؿ كةػػػػاؿ: (كاعمػػػػـ  فك العػػػػاّ... ج 

 إإػػمار ( ًف( الموػػدرة ؛  ذ لػػك يصػػ ت  يعسػػاا، كمػػا زعػػـ الككفوػػكف، ليصػػ ٍت 
 .(ّ(في كؿ مكإع((

كةاؿ:  فك الكاك ((لك كايت ياص ض  يعساا ليص ٍت في كؿ مكإع ووػع 
 .(ْ(  عدها الععؿ في العطؼ((

                                                 

 .ِْٔ/ِ، كاي  اه كاليظائر لمسوكطي ُِٕ( ويظر: عمؿ اليةك ص  ُ(
 . ُِّ(  رصؼ الم ايي، صِ(
 . ّْْ(  المصدر يعسل صّ(
 . ْٖٔ( المصدر يعسل صْ(
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 رمتاػا عيػد  ك رل  فك تصرو  المالوي  اذه الةوووض وادـ ةإوض العامػؿ
اليةاة ال صرووف ؛ يفك ال ائع في كتب اليةك ،  فك العكامػؿ جموعاػا لعظوػض، 

 .(ُ(ك يكاا تعمؿ  يعساا  ،  جك عامؿ الم تد  فالعامؿ فول هك معي  اج تداّ
فمػػا صػػركح  ػػل المػػالوي هػػي الةوووػػض ؛ ذلػػؾ  فك العمػػؿ ج وكػػكف  ػػالمعظ  

ّن   ا  ـ فعػػػ ـ ةرفنػػػا،  ػػػؿ  ػػػالمعي  الػػػذم وػػػدؿ عموػػػل ، يعسػػػل سػػػكاّ  كػػػاف اسػػػمن
كالػدلوؿ عمػػ  ذلػػؾ  يكػػل ذمػػض عكامػػؿ ةػػد تجػػيّ يعسػػاا فػػي مكاإػػع ماممػػض غوػػر 
عاممض، فمك كايت ةإوض العمؿ تعػكد  لػ  المعػظ يعسػل لجػاّت عاممػض فػي كػؿ 

 مكإع  ك ماممض في كؿ مكإع .
 فك ايةػػػرؼ التػػػي كرد الععػػػؿ المإػػػارع  عػػػدها ميصػػػك نا، عممػػػت  -ّ
في المإػارع  المعػايي التػي دلػت عمواػا، كهػذا مػا اتعػؽ عموػل اليةػاة  اليصب

ال صػػػروكف كالككفوػػػكف، ةتػػػ   يكاػػػـ ا ػػػترطكا لتيصػػػب  ٍف تػػػدؿ عمػػػ  المعيػػػ  
المطمػػػػكب لمعمػػػػؿ، فػػػػذكركا  فك الػػػػكاك ج تعمػػػػؿ اليصػػػػب فػػػػي المإػػػػارع  ٌج  ذا 

سػمكها  فادت معي  المعوكض ، ككذلؾ ا ترطكا فػي العػاّ معيػ  السػ  وض، ةتػ  
فاّ الس  وض، كفي ( ك(  ٍف تكػكف  معيػ  ( لػ   ٍف( ،  ك ( ٌج  ٍف( ، كا ػترطكا 
فػػي الػػػّـ  ٍف تعمػػػؿ  ٍف تػػدؿ عمػػػ  معيػػػ  التعموػػؿ، ذػػػـ عممػػػكا عػػدـ عمػػػؿ هػػػذه 

، ةتكػػػ    (ِ(ايةػػػرؼ  تجردهػػػا مػػػف هػػػذه المعػػػايي  ، كهػػػذا ماصػػػرح  ػػػل اليةػػػاة
، ع ارة ((كاليصػب عمػ  السػ  وض(( ّن ، كهػي ع ػارة صػروةض  ػافك  (ّ(ذكركا، مذ

يصب المإارع  عػد العػاّ كػاف  اػذا المعيػ  ج  العػاّ يعسػاا  ، ككػذلؾ ووػاؿ 
 الكّـ يعسل في  اةي ايةرؼ التي ورد  عدها المإارع ميصك نا.

                                                 

 . ََِ/ ُ(  ويظر:  رح ا ف عووؿ ُ(
، ك رح الممع ج ي يصر الكاسطي، ّّٗ/ ُ( ويظر: معايي الوراف كاعرا ل لمزجاج،  ِ(

كتساوؿ العكائد ج ف ُُِ، كالمختصر في اليةك ج ي ميصكر الجكالووي، صُُٗص
 .ّٕٓ، ك رح الكافوض ج ف جماعض، صِِّ-َِّمالؾ ص

 . ّْْ،  ّّْ( المورب ج ف عصعكر، ص  ّ(
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يختـ هذا ال ةث  ذكر  هـ مػا تكصػميا  لوػل  القاتمة كنتائج البحث :
 مف يتائج ، يجمماا فوما واتي: 

الععػػؿ المإػػارع التػػي ذكرهػػا اليةػػاة كردت جموعاػػا فػػي يكاصػػب  -ُ
 الوراف الكروـ  جك (اذف(  مكا (اذان( الكاردة في الوراف الكروـ فاي ةرؼ جكاب.

الػػّـ التػػي سػػموت جـ الجةػػكد ومةػػظ فواػػا معيػػ  العمػػض،  ػػؿ هػػي -ِ  
  اذا المعي  يص ت الععؿ المإارع  عدها، لذا ومكف دمجاا  ّـ التعموؿ.

 استعممت ( ٍف( لتخموص الععؿ المإارع لّستع اؿ غال نا .  -ّ  
اسػػتعممت ( ٍف( فػػي ايسػػاس لغػػرض الكصػػؿ كهػػي  اػػذا الغػػرض -ْ            

، كمعيػ  التعموػؿ ،  ك المععػكؿ  عممت فول اليصب ،  مكا ما  يلصؽ  اػا مػف معػافو
كلػوس يجمل ،  ك معي  ( ذ( ؛ فاك معيػ  السػواؽ،  ك معيػ  ةػرؼ موػدر ة ماػا، 

 هك معي  ( ٍف( يعساا.
ويعركؽ  وف فاّ الس  وض كجـ التعموؿ  افك اييكل  وككف ما ة ماا س  نا -ٓ

 لما  عدها ، كالذايوض وككف ما  عدها س  نا لما ة ماا ،  م : عمكض لل .  
لػػػـ وكػػػػف الععػػػؿ المإػػػػارع ميصػػػػك نا  ػػػايةرؼ كج  ػػػػػ(اٍف( مإػػػػمرة -ٔ

 التي دلت عمواا ، كهي : عدها ،  ؿ هك ميصكب  المعايي 
( ًف( التػػػي سػػػموت ( ًف( المصػػػدروض، كتيصػػػب الععػػػؿ المإػػػارع ؛ ييكاػػػا  -ُ

اسػتعممٍت  داة كصػػؿ لتاوئػػض الععػؿ المإػػارع  لووػػع فػي المكاةػػع التػػي ج وصػػ   ف 
 ووع فواا  ٌج  استعماؿ ( ٍف( .

 ةت : التي تعود معي  الغائوض .-ِ
  ٍف (  ك ( ٌج  ف( .   ك: التي تعود معي  (ةت (   ك( ل -ّ
 الّـ التي تعود معي  التعموؿ ، كت مؿ الّـ التي سموت جـ الجةكد  . -ْ
 الكاك التي تعود معي  المصاة ض ،  ك المعوض ،  ك معي  الجمع.-ٓ
 العاّ التي تعود معي  الس  وض.-ٔ
 كي التعموموض.-ٕ



588 

 

 عي المستو ؿ لف: كتيصب الععؿ المإارع ؛ لوكة يعواا ، كجختصاصاا  ي-ٖ
 كذػػػر يكاصػػػب الععػػػؿ المإػػػارع كركدنا فػػػي الوػػػراف الكػػػروـ، هػػػك ( ًف( التػػػي -ٕ

سموت ( ًف( الياص ض المصدروض، فود كردت ياص ض لمععؿ المإارع فػي  كذػر مػف 
 ر عمئض مكإع، ذـ تتمكها جـ التعموؿ ، فود كردت فػي  كذػر مػف مئتػي مكإػع ، 

ك(ةتػػ ( التػػي كردت فػػي تسػػعض  ذػػـ (لػػف( التػػي كردت فػػي مئػػض كسػػتض مكاإػػع ، 
كسػػ عوف مكإػػعنا ، كفػػاّ السػػ  وض التػػي كردت فػػي خمسػػوف مكإػػعنا ، ككردت جـ 
الجةػػكد ، كمػػا سػػماها اليةػػاة ، فػػي خمسػػض ع ػػر مكإػػعنا ، كةػػد مػػرت المكاإػػع 
ػا العػاّ كالػكاك فوػد اختمػؼ فػي  غمػب  الع رة التي كردت فواػا (كػي(، ك(لكػي( ،  مك

 ب كالعطؼ .مكاإعاا ما  وف معي  اليص
  الدراسة الثانية

  المقففة مف الثقيمة المفتكحة الىمزة في القرآف الكريـ )أًف(
 سـ ا ، كالةمد  ، كالصّة كالسّـ عم  رسكؿ ا، كعم   لل 

 كصة ل كمف كاجه..
 مكا  عد، فود جعمتي  ةذي  عيكاف: ( ًف( المخععض مف الذوومض في الور ف 

عرا ل، الكروـ، دراسض  يةكوض، كلعظض (في الور ف الكروـ( تعيي كتب التعسور كاع
كلعظض (دراسض يةكوض( تعيي : كتب اليةك، كالةوووض  يكل ج ومكف ل اةث جعؿ 
 ةذل وتعمؽ  دراسض  داة  ك ةإوض يةكوض في الور ف الكروـ  ف وتخم  عف 

الور يوض  الرجكع  ل  كتب اليةك ؛ ذلؾ  فك المعسروف  يعساـ وعسركف ا وات
استيادنا  ل  ما ذهب  لول اليةاة، كما  يكل ما مف معسر  جك  كةد درس اليةك 
كت يك  ةكاعده كسخرها لتعسور الور ف الكروـ،  ؿ هياؾ مف جمع  وف عممي 
ّن ، هك صاةب المعصؿ في عمـ العر وض ،  اليةك كالتعسور، فالزمخ رم ، مذ

ةب مياج السالؾ في الكّـ كصاةب الك اؼ، ك  ك ةواف اييدلسي صا
 عم  العوض ا ف مالؾ، كصاةب ال ةر المةوط..
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كمف  كجل التداخؿ التي ج ومكف العصؿ  وياا، في مكإكع هذا 
ّن ،  يكل ةوف وتياكؿ اليةاة ( ًف( المخععض  الدراسض وست ادكف  ال ةث ، مذ
ف  ا وات الور يوض ك ال عر كلغض العرب عم  ةد سكاّ ، كالمعسركف ةو

وتطرةكف  ل  هذه ال كاهد الور يوض يعساا  التعسور ، وتطرةكف  ل  ما ةالل 
اليةاة في  عرا اا كذكر المعي  الذم ووتإول،  ؿ وؤودكف صةض تعسورهـ 

  ال كاهد ال عروض كالمغكوض التي است اد  اا اليةاة.
لذلؾ لـ اجعؿ  ةذي  عيكاف (( ًف( المخععض مف الذوومض  وف اليةاة 

وف كالمعسروف( كما اةترةل عمٌي  ةد الخ راّ ؛ ييكل لوس لممعر وف كالمعر 
كالمعسروف مذهب يةكم مستوؿ عف مذهب اليةاة ،  ك متموز مياـ ،  ك 
مختمؼ عياـ ؛ لذلؾ عدتي في هذا ال ةث ، ك اةي  ةكذي التي هي عم  

( ًف(  اكمتل ،  ل   ةكاؿ اليةاة ك كاهدهـ المغكوض ؛ لوكة صمتاا  تةدود معي  
 المخععض كتعسورها في كتب التعسور.

كةد ذهب اليةاة  ل   فك مف  يكاع( ًف( المعتكةض الامزة الساكيض 
 اليكف : ( ًف( المخععض مف الذوومض.

ك( ٍف( المخععض هذه ، تعٌد مف المسائؿ اليةكوض التي كذر الكّـ عمواا        
في كتب اليةك ، ككتب ةركؼ المعايي ، كفي الدراسات الةدوذض ، كدراسات 
يسمكب الور ف ، لأستاذ الدكتكر مةمد ع د الخالؽ عإومض، ككتاب 

لعر ي ك سالو اا في  عيكاف : ( ًف( المعتكةض الامزة الساكيض اليكف في اليةك ا
الور ف الكروـ، رسالض ماجستور ،  عداد ع د الستار مادم عمي ،  إ راؼ 
الدكتكر ي ااف واسوف ، كةد اطمعت عم  هذه الدراسات الةدوذض ، فمـ  جدها 
تذكر  وئنا جدودنا مخالعنا لما ذكره اليةاة الودام  كالمتاخركف ، كةد  دا لي مف 

ليةاة ةدومنا كةدوذنا  ،  فك في ( ًف( المخععض هذه خّؿ اطّعي عم  ما ةالل ا
ا  ؛ كهذا مما  عدة   كاجت ، لـ  جد لاا عيدهـ جكا نا مويعنا كتعسورنا كاإةى
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دفعيي  ل  دراسض هذه ايداة  ؛ يدلي دلكم   اياا ، كتعسور مسائماا ، 
 كتودوـ الةؿ   كاجتاا ، كمف ا الادل كالسداد

ؿ )أًف( المقففة كشركط معمكليىا :المبحث األكؿ :  عم  
جعػػؿ سػػو كول ( ًف( المخععػػض  المطمػػب األكؿ : اسػػـ )أٌف( كشػػركطه :

المعتكةض الامزة  فػي كػؿ سػواؽ كردت فوػل  توػدور :  يكػل ، فوػاؿ : ((كمػف ذلػؾ 
مىٍواىػػػا ػػػبي المكػػػًل عى ػػػضى  ىٍف غىإى اًمسى [ فكايكػػػل ةػػػاؿ :  يكػػػل غإػػػب ا ٗ]اليػػػكر: ((كىاٍلخى

ج تخععاػػا فػػي الكػػّـ   ػػدنا ك عػػدها ايسػػماّ ،  جك ك يػػت تروػػد الذوومػػض ،  عمواػػا ،
فممػػػا اإػػػطررتى  لػػػ   َََمإػػمرنا فواػػػا اجسػػػـ ، فمػػك لػػػـ وروػػػدكا ذلػػػؾ ليصػػ كا 

التخعوؼ كلـ تإمر ، لـ وغور ذلػؾ  ٍف تيصػب  اػا ؛ كمػا  يكػؾ ةػد تةػذؼ مػف 
 الععؿ فّ وتغور مف عممل ، كمف ذلؾ ةكؿ ال اعر:

كسوكؼ الايد ةد عممكا   ٍف هالؾه كؿي مىف وىةع  كويتعؿي  في فتوضو 
)ُ) 

ػػػػبى المكػػػػًل  (ِ( كايكػػػػل ةػػػػاؿ :  يكػػػػل هالػػػػؾ(( ػػػػضى  ىفك غىإى اًمسى ، كفػػػػي المصػػػػةؼ (كىاٍلخى
مىٍواىػػػػا [ كةػػػػر  يػػػػافع، كهػػػػك مػػػػف الوػػػػراّ السػػػػ عض ،  تخعوعاػػػػا ك جعػػػػؿ ٗ]اليػػػػكر: (عى

ّن ماإوا، كلعظ الجّلض (ا( فاعمػل ( فع ، كةػر  وعوػكب ، كهػك مػف  (ّ((غىًإبى
                                                 

 ط ، كهك لأع   ، مومكف  ف ةوس ،كهك في دوكايل :( هذا ال وت مف  ةر ال سو ُ(
 في ًفٍتوىضو كسوكًؼ الايًد ةد عممكا          ٍف لوس ودفعي عف ذم الةومىًض الًةوىؿي 

 كهك إمف ةصودة مطمعاا :
 كدلٍع هرورة  فك الركبى ميرتًةؿي         كهؿ تيطوؽي كداعان  وحاا الرجؿي 

 رح دوكاف ايع   ، تودوـ ،   راهوـ جزويي ك تعدح مف المعمكوات ، ويظر : 
، ك رح دوكاف ايع   ، تودوـ ، يصر ةيكا ، ُْٖـ  ص ُٖٔٗهػ   ُّٖٖ،

 .ِْٖـ ، صُٗٗٗهػ   ُُْٗ
 . ْٕ/ِ،  ُّٕ/ِ، كويظر :  ُْٔ-ُّٔ/ّ( كتاب سو كول  ِ(
، ُّْ/ِ( ويظػػر: الك ػػؼ عػػف كجػػػكه الوػػراّات السػػ ع لمكػػي  ػػػف   ػػي طالػػب الووسػػػي،  ّ(

عػر  ، كالػػدر المصػػكف ِٔٗب الوػػراّات السػ ع كعمماػػا ، ج ػف خالكوػػل ايصػ اايي ص كاع
 .ّٕٖ/ٖفي عمـك الكتاب المكيكف لمسموف الةم ي، 
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ػػػػبي اً عمواػػػػا(  تخعوػػػػؼ ( ف( كرفػػػػع (غإػػػػب( عمػػػػ   الوػػػػراّ الع ػػػػرة ( ٍف غىإى
 .(ُ(اج تداّ   

كت ع الم رد سو كول فواؿ : (( لك يص تى  اا ، كهي مخععػض ، لجػاز ، 
، كةػػاؿ : (ِ( فػػإذا رفعػػتى مػػا  عػػدها فعمػػ  ةػػذؼ التذووػػؿ كالمإػػمر فػػي اليوػػض((

 .(ّ( مياا التذووؿ  جك مع ا إمار(( (( ييكل ج وةذؼ
وعاـ مف كّـ سو كول كالم رد  فك ( ًف( المخععض المعتكةض الامزة تعمؿ 
( الذوومض ،  مكا  ٍف تعمؿ اليصب في اسـ ظاهر،  ك في اسـ مإمر  عمؿ ( فك
عيد رفع اجسـ  عدها ، كجاز عمماا في اجسـ الظاهر ، مع  يكل ةد ةذؼ 

 وانا لاا  الععؿ الذم وعمؿ مع  يكل ةد ةذؼ ميل ،  ٌج  فك مياا ةرؼ ، ت 
عمماا في اسـ مإمر عيد دخكلاا عم  مإارع مرفكع ج وجكز  ٌج في ةاؿ 
العصؿ  وياما  عاصؿ ، كهك (ج(  ك (سكؼ(  ك السوف  ك (ةد( ، كعمؿ 
ا مما  سو كول المجيّ  اذا العاصؿ  وكلل : ((كذلؾ ييكاـ جعمكا ذلؾ عكإن

ذـ  إاؼ  ل  هذا ال رط المعظي  رطنا وتعمؽ  الدجلض  (ْ( ةذفكا مف ( يكل(((
وجاب ، كت عل في ذلؾ الم رد (ٓ(، كهك  ٍف وككف مكإع ( ٍف( مكإع وووف كاع

 . (ٔ(كاليةاة 

                                                 

،  ّٖٕ/ٖ، كالػػػػػدر المصػػػػػكف  ِْٓ/ِ( ويظػػػػػر: الت وػػػػػاف فػػػػػي  عػػػػػراب الوػػػػػر ف لمعك ػػػػػرم ُ(
 . َّٓكالتساوؿ لوراّات التيزوؿ ص 

 . ُّٔ/ِ( الموتإب :  ِ(
 . ُّ/ِ:  ( المصدر يعسل ّ(
 . ُٕٔ/ّ( كتاب سو كول :  ْ(
 . ُٕٔ-ُٔٔ/ّ( ويظر المصدر يعسل :  ٓ(
 . ُِٗ/ِ، كاييصكؿ في اليةك ج ف السراج  ُّ/ِ( ويظر : الموتإب  ٔ(
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 يكل مف  جاز رفع  (ُ(هػَُُكذكر   ك ع ودة المكلكد في ايرج  سيض 
ًس يكٍا  ىجك  [ ((كاف الرفع ُٕ تىكيكفى ًفٍتيىضه( ]المائدة:المإارع في ةكلل تعال  (كىةى

  (ِ(عم  إمور الااّ ، كايكل ةاؿ:  يكل ج تككف((
كذكر ا ف  رهاف العك رم   يكاا ((ج تككف  جك عاممض كاسماا إمور 

( ّ(ال اف كاجب الةذؼ((
فػ( ٍف(  ذا خععت كجب  (ْ(((جوظار  ٌج لمإركرة(( 

كذكر المرادم  فك ( ًف( المخععض هي في (   ٓ(درعمماا في إمور ال اف المو
ايصؿ مرك ض مف ذّذض  ةرؼ ك يكاا ((تيصب اجسـ كترفع الخ ر  ٌج  فك 

ك وف ا ف ه اـ  يكاا ج تعمؿ  ٌج  ذّذض ( ٔ(اسماا ج و رز  ٌج في إركرة ((
ف  ركط ، ايكؿ :  ٍف وككف اسماا إمورنا ج ظاهرنا ، كالذايي :  ٍف وكك 

كمف المعسروف مف صرح  افك (   ٕ( معي  ال اف، كالذالث :  ٍف وككف مةذكفان 
 صماا ( يكل( ، ذـ صارت ( ٍف(  عد ةذؼ الت دود كةذؼ  ( ًف( المخععض

((ةذؼ مف المعظ كيكم كجكده ج  ياا  كذكر اي مكيي  فك اسماا(   ٖ(الإمور

                                                 

 .ِِٕ/ ٕ، كايعّـ ، لمًزًركمي،  ِْٓ/ِ( ويظر:  غوض الكعاة  ُ(
 .ٕٓ( مجاز الوراف ، ي ي ع ودة، ص  ِ(
، كويظػػػر: اليكػػػت فػػػي تعسػػػور كتػػػاب سػػػو كول لأعمػػػـ ال ػػػيتمرم، َٕ/ ُ(  ػػػرح الممػػػع ، ّ(

 .ِٗٓص
 .ُِٗ(  رح  لعوض ا ف مالؾ ج ف الياظـ، صْ(
، كل ػػػػاب ا عػػػػراب ، لمعاإػػػػػؿ ِٕٖ/ ُ( ويظػػػػر: ايصػػػػكؿ فػػػػػي اليةػػػػك ج ػػػػف السػػػػػراج، ٓ(

، كال سػػػوط فػػػي  ػػػرح الكافوػػػض ، لػػػركف الػػػدوف ا سػػػتر اذم، رسػػػالض ُْٔاجسػػػعراووتي، ص
 .ُُِٕ، ْٕٗ/ ِدكتكراه، 

 .ِّٔ( الجي  الدايي، صٔ(
 .َّّ/ ُ، ك كإ  المسالؾ، ُْٓ( ويظر: ةطر اليدل، صٕ(
عرا ػػل، ٖ( ، كالكسػػوط فػػي تعسػػور الوػػر ف المجوػػد ، لمكاةػػدم ٕ/ ّ( ويظػػر: معػػايي الوػػر ف كاع

 .ُّٕ/ ِ، ك يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ لم وإاكم ُُِ/ ِاليوسا كرم 



593 

 

ا فاك إمور يصب كإمائر  اليصب ج  ياا تةممتل، يياا ةرؼ، ك وإن
 .(ُ(تستكف((

كجاّ في  رح التصرو  ((وجب في اسماا ككيل مإمرنا ج مظارنا، 
مةذكفنا ج مذككرنا ....؛ يفك ( ًف( المكسكرة ذ ت  عمالاا في الظاهر دكف 

كالمعركؼ  فك ( ًف( المعتكةض ، ةد  (ِ( المعتكةض فودركا عمماا في المإمر((
ا  عمالاا في الظاهر.   ذ ت  وإن

  الرغـ مما مٌر ذكره، كما جاّ في  رح التصرو  ، فإفك اليةاة كعم
ةد  ويكا مف جاض  خرل ،  ٌف مما ودؿ عم   عماؿ ( ًف( المخععض في إمور 
ظاهر ما ةك   عض  هؿ المغض مف  عمالاا في المإمر مع التخعوؼ 
،  تسكوف اليكف في المذالوف،  ةكلاـ:  ظٌف  ٍيؾى ةائـه، ك ةبح  ٍيلي ذاهبه

، ك يكلي، كاست ادكا  وكؿ ال اعر:   كورودكف:  يكؾى
ًّ سالًتيي        طّةىًؾ لـ   خٍؿ ك يًت صدوؽي     (ّ(فمك  ٍيًؾ في وكـ الٌرخا

فود جاّ اسـ ( ٍف( في هذه ال كاهد المغكوض إمورنا ظاهرنا مف جاض، كج ودؿ 
ا في عم  إمور ال اف مف جاض  خرل. كةد ورد خ رها معردنا ج جممض، كم

 ةكؿ ال اعر:
 اٍيؾى ر وعه كغوثه مىروعه                   ك ٍيؾى هياؾ تككفي الذكماج
)ُ) 

                                                 

 .ّْٓ/ ُاي مكيي عم   لعوض ا ف مالؾ،  ( ةا وض الص اف عم   رحُ(
 .ُِٗ/ِ(  رح التصرو  عم  التكإو ِ(
( هذا ال وت مف  ةر الطكوؿ، كهك في معايي الور ف لمعركاّ ،  معظض (فراةًؾ(  دجن مف  ّ(

( ، كهك  ّ يس ض في كتب اليةك ، وصؼ ال اعر يعسل  الجكد ةت  لك سالل  (طّةؾى
ل الة وب العراؽ يجا ل  ل   ف كايت في وـك الركخاّ ، كخصك ذلؾ كراهض ردل السائؿ ، كاع

 الذكر ؛ يفك ا يساف ر ما وعارؽ اية اب في ال دة ، كالمعي  : لك سالًتيي  خّّ 
س ومؾ لـ  متيع ، مع ما  يًت عمول مف صدؽ المكدكة ، ويظر : معايي الور ف لمعراّ 

كالدر المصكف لمسموف الةم ي ،  ، َُٗ/ُ، كا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ، ِّ/ِ
 .ّْٓ/ُ،كةا وض الص اف ّٗٗ/ٔ، ُُِ/ْ
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ككّ ال وتوف المذككروف كردت يكف ( ٍيؾ( ساكيض فول، كتعرب الكاؼ إمورنا 
ّن في مةؿ يصب ، اسـ ( ًف( المخععض ، ك(ر وع( خ رها ، كةد جاّ (ِ(متص

 في هذا ال اهد معردنا ج جممض.
 ؿ صرح سو كول  جكاز ا هماؿ كا عماؿ، ك جكاز  ف وواؿ: 

)) ، كعممتي  ٍف عٍمران ذاهبه ((عممتي  ٍف عىٍمركه ذاهبه
كت عل الم رد  ل   فك  (ّ(

 .(ْا(( ًف( المخععض وجكز  عمالاا  يصب اجسـ  عده 
كةد ذهب اليةاة  ل   فك  عماؿ ( ًف( المخععض في اسـ ظاهر ةموؿ 

 . (ٓ(ؾ  وكلاـ : ((كةد و رز اسماا كهك غور إمور ال اف((ع كركا عف ذل
كذكر السوكطي  ف  عمالاا هك ايرج  ، كوعيي  ذلؾ  عمالاا في 
اسـ مإمر، ذـ ذكر  يكل ج ومـز  ٍف وككف اسماا إمور ال اف عم  ايص ، 
كيسب  ل  ا ف مالؾ  يكل ((ج ومـز  ٍف وككف ذلؾ الإمور إمور ال اف ،  ؿ 

                                                                                                                

(هذا ال وت مف  ةر المتوارب ، كهك في معايي الور ف لمعراّ :  اٍيؾى الر وع ، ييًسب في  ُ(
كتب المغض ال  كعب  ف زهور كلوس في دوكايل ، كييًسب  ل  غوره ، ك ّ يس ض ، 

ور الخور ك يكل غوث مروع خصوب ، كوصعل  ايكل وصؼ ال اعر الممدكح  ايكل ر وع كذ
ذىماؿ ،  م : ميعوف ، وغوث المماكؼ كوعوف المةتاج ، ويظر : معايي الور ف لمعراّ 

، كةا وض ُِٗ/ِ، ك رح التصرو  ُُٗ/ُ، كا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِّ/ِ
 .ْْٓ/ُالص اف 

، ك ػرح َِٕ/ ُي ػارم، ( ويظر: ا يصاؼ في مسائؿ الخػّؼ ، ي ػي ال ركػات  ػف ايِ(
، كمغيػػػي الم وػػػب ُُٕ، كالموػػػرب ج ػػػف عصػػػعكر، صْٗٓ/ ْالمعصػػػؿ ج ػػػف وعػػػوش 

، ك ػػرح َّٕ/ ُك ػػعاّ العموػػؿ فػػي  وإػػاح التسػػاوؿ لمسمسػػ ومي  ُّ/ ُج ػػف ه ػػاـ، 
 .ِٓ/ ِ لعوض ا ف مالؾ  ، ج ف جا ر الاكارم اييدلسي 

 .ُٗٔ -ُٖٔ/ ّ( الكتاب،  ّ(
عراب الور ف لميةاس، صّٖٓ، ُُّ/ ِلمم رد، ( ويظر: الموتإب  ْ( . كالدر َّٗ، كاع

 .ُٔٓ/ ٔالمصكف
 .ّّٖ/ ُ(  رح ا ف عووؿ عم   لعوض ا ف مالؾ  ٓ(
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كف عكده  ل  ةاإر ،  ك غائب معمكـ كاف  فإؿ، لذلؾ ةاؿ سو كول  ذا  م
ـي( ]الصافات:  يىادىٍويىاهي  ىٍف وىا ً ٍ رىاًهو [ : (( يكل  تودور : َُْفي ةكلل تعال  (كى

 .(ُ( ٍيؾى وا   راهوـ((
ت وف  المطمب الثاني : عمة عمؿ )أف( استنادنا إلى نظرية العامؿ :

مما تودـ ذكره  فك اليةاة كالمعسروف ذه كا  ل   ف معمكؿ ( ًف( المخععض ، كهك 
ذا كرد في المغض ظاهرنا  اسماا ، ج وككف  ج إمور ال اف كاجب الةذؼ ، كاع
فاك  اذ ج وواس عمول، كةد كرد في ال عر  صوغض إمور، كالإمور ج 

 ٌيل مرفكع غور ميصكب ، كوكؿ وككف  ج م يونا ، كةد كرد اسمنا معر نا  ٌج 
 ايع   ، الذم تودـ ذكره  : 

 في فتوضو كسوكؼ الايد ةد عممكا      ٍف  هالؾه كؿي مىف وىةع  كويتعؿي 
ّن   ٌج  ٌياـ لـ وتخذكا مف كركد اجسـ مرفكعنا  عد ( ًف( المخععض دلو

مةذكفنا ؛ عم   فك ( ًف( المخععض ماممض ،  ؿ جعمكها عاممض ، كعدحكا معمكلاا 
 (ِ(لذلؾ ةاؿ سو كول : ((فإفك هذا عم   إمار الااّ كالتودور:  يكلي هالؾ(( 

كةاؿ الم رد: ((فإذا رفعت ما  عدها فعم  ةذؼ التذووؿ كالمإمر في 
 .(ّ(اليوض((

كاستيادنا  ل  ما ذهب  لول اليةاة ،  ل   فك اسـ ( ًف( المخععض ج 
فإيكل ج  د  ف يتساّؿ : ما الذم دلكاـ  وككف  جك إمور ال اف كاجب الةذؼ،

 عم  كجكد هذا اجسـ، كعم   يكل ميصكب كعم   ٍف ( ًف( المخععض عاممض.؟
ؿ اليةاة  ل   فك ( ًف( المخععض مف الذوومض عاممض استيادنا  ل  ما  تكصك

 واتي : 

                                                 

 . ُْٔ  -ُّٔ/ ّكويظر كتاب سو كول  ُٖٓ -ُْٖ/ ِ( همع الاكامع  ُ(
 .ُْٔ/ ّ، ُّٕ/ ِ( الكتاب  ِ(
 .ُُّ/ ِ( الموتإب،  ّ(
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 فك ايصؿ في العمؿ  ف وككف لمععؿ ،  مكا الةرؼ فإيكل ج وعمؿ -ُ
  ذا    ل الععؿ .  جٌ 

( الذوومض عممت لم ا اتاا الععؿ مف خمسض  كجل ، -ِ  فك ((( فك
 ةدها :  يكاا عم  ذّذض  ةرؼ ، كما  فك الععؿ عم  ذّذض  ةرؼ ، 

كالخامس :  يكاا في معي  الععؿ ؛ ييكاا َََكالرا ع َََكالذالثَََكالذايي
 (ُ(  معي  ( ككٍدتي ( ((

خععض عممت  ؛ ييكاا    ات الععؿ مف ًة ىًؿ  فك  فك ( ًف(  الم-ّ
ذا ةوؿ :  ( الذوومض التي عممت لم ا اتاا الععؿ لما تودكـ ذكره  ، كاع  صماا ( فك
( الذوومض ل  ااا  الععؿ ، كةد عدـ  التخعوؼ فكجب  ف ج  (( يكما عممت ( فك

 فود  جاب اليةاة عف هذا التساؤؿ  وكلاـ ا تي : (ِ( تعمؿ ((
( الذوومض  ؛ ذلؾ  يل يوص مياا -ْ  فك ( ٍف( اختمعت عف  صماا ( فك

ةرؼ ، كهك ةذؼ  ًخرها ، لذا وككف ةد عممت لم ا اتاا الععؿ المةذكؼ 
ّي، يةك: لـ وؾ زوده ميطمونا ، ((فإذا  (ّ( ًخره ، فإيكل مع ةذؼ  خره  وي عام

( ت  وانا  الععؿ ، فإذ ا خععتى زاؿ   ل الععؿ ، ةاؿ ةائؿ :  يكما يص تل  ػ( فك
ـٌ ، كوكلؾ : ًع  فالجكاب :  فك مف ايفعاؿ ما وةذؼ ميل ، فوعمؿ عمؿ التا

                                                 

،  ُّٗمع ايًدلكض ، ي ي ال ركات  ف ايي ارم ص ( ا غراب في جدؿ ا عراب كل ُ(
 . ُُُ، ك رح عوكف ا عراب ص  َُٖ/ْكويظر : الموتإب  

 .ُِّ( المصدر يعسل ص  ِ(
، كك ؼ الم كؿ لمةودرة الوميي ِْٖ/ ُ( ويظر: ايصكؿ في اليةك ج ف السراج،  ّ(

 طركةض  ، كال سوط في  رح الكافوض لركف الدوف ا ستر اذم،ّْٗ -ّْٖ/ ُ
، ٗٓ، ك رح الكافوض ج ف جماعض، صِّٔ -ِّٓدكتكراه ، الجّز اجكؿ، ص

 .ُِٕكائتّؼ اليصرة في اختّؼ يةاة الككفض كال صرة، ص
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، كًؽ زودنا ، فكذلؾ ( ٍف( جاز ةذفاا  كّمي ، كةًؿ الةؽك ، كًش ذك ؾ ى
عمالاا((  (ُ( كاع

كةد ذهب اليةاة كالمعسركف  ل   فك ايصؿ كايكذر في ( ًف( 
اؿ ، فاي مف هذا الجايب تخالؼ ( ًف( المخععض المكسكرة المخععض ا هم

المعتكةض التي وككف  عمالاا هك ايصؿ كايكذر، كةد سكغ اليةاة هذا 
اجختّؼ  وكلاـ :  فك ( ًف( المخععض المعتكةض الامزة عممت كلـ تعمؿ  ختاا 

المكسكرة ؛ يياا  كذر   انا مياا  الععؿ لعت   كلاا
)ِ). 

ا  وكلاـ  :  فك المعتكةض الامزة ج  د مف  عمالاا مف  كسكغكه   وإن
ة ؿ  ياا تطمب ما  عدها مف كجاوف، ايكؿ: طمب العامؿ لممعمكؿ، 
كالذايي : طمب الصمض لممكصكؿ، ك مكا المكسكرة ، فإيكاا تطمب ما  عدها 
طمب العامؿ لممعمكؿ فةسب، كما طمب  وئوف وككف  ةكل مما طمب  وئنا 

لمعتكةض كلـ تعمؿ المكسكرة، ككاف لاا مف دكياا اسـ كاةدنا ؛ لذلؾ عممت ا
 .(ّ(معمكؿ مإمر

كهذا تعموؿ مختمؽ  اد فول التكمؼ ؛ ييل ةصد  ل ةؿ م كمض ما كاف 
وي غي  ف تككف، فاليةاة مذّ وجمعكف عم   فك ايسماّ المكصكلض ج تعمؿ 

 في صمتاا، ك (ما( مذؿ ( ف( ةرؼ مكصكؿ مصدرم كج وعمؿ.
ت وف مما مر  ثالث : عٌمة عمؿ )أف( استنادنا إلى أصمىا :المطمب ال

( الذوومض  تعصومل   فك اليةاة ذه كا  ل   ٌف ( ًف( المخععض هي في ايصؿ ( فك

                                                 

 ُّٕ(  عراب الوراّات الس ع كعمماا ، ج ف خالكول ايص اايي ص  ُ(
  ، ك رح التصرو  عمُُّٕ( ويظر: ال سوط في  رح الكافوض، الجّز الذايي،  ِ(

 .ْْٓ/ ُ، كةا وض الص اف عم   رح اي مكيي ُِٗ/ ِالتكإو ، 
/  ْ، ك رح المعصؿ ج ف وعوش ِٔ( ويظر:  رح الممع ي ي يصر الكاسطي، ص ّ(

، كةا وض الص اف عم   رح اي مكيي، ُُٕ، كائتّؼ اليصرة، صَٓٓ -ْٗٓ
ْْٓ-ْٓٓ. 
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لذلؾ ةاؿ سو كول : ((ج تخعؼ ( ٍف( في الكّـ ك عدها ايسماّ  جك ك يتى ترود 
كةاؿ ايخعش: ((ج  عمـ الذوومض  جك  جكد في العر وض ؛ ييكؾ  ذا  (ُ(الذوومض((

 .(ِ(خععتى فايصؿ الذوومض ، فتخعؼ كتإمر ال اف((
كةد سمكها المخععض مف الذوومض ، كوعيكف  ذلؾ :  يكاا كايت ذوومض في 
ايصؿ ذـ خععت ؛ لذلؾ عممت عمؿ ما كايت عمول في ايصؿ، كهذه هي 

،  ٌج  فك هذه العمض ج وعكؿ عمواا ؛ يفك هذه الوإوض ،  عمض عمماا عيدهـ
ٍف  جمع عمواا اليةاة ج تعد ةوووض مسمًما  اا، فمكؿ  داة كظوعتاا كعمماا  كاع
ـى ج وواؿ العكس مف ذلؾ ؟ :  فك ( ًف( الخعوعض  كمعياها ككواياا المستوؿ ، كًل

كود اجسـ الذم ومواا، كهك هي ايصؿ ، ك فك تذووماا وككف عيدما وراد مياا تك 
الذم اةتإ  يصب اجسـ ، كالعمؿ واتي مف ةكة المعظ كالمعي . كما ووكؿ 

 .(ّ(ا ف جيي
( الذوومض ة ؿ ( ًف(  فموس مف دلوؿ وذ ت  فك العرب استعممكا ( فك
الخعوعض ، لوواؿ :  فك الذايوض جاّت مف تخعوؼ ايكل  ، هذا مف كجل كمف 

ما ذهب  لول اليةاة فاذا وعيي  ف العرب ما خععكا  كجل  خر:  يكل لك ص 
( ٍف(  ٌج  زالض تككودها الذم اةتإ   لغاّ عمماا ، كلجعماا صالةض لمدخكؿ 
عم  الجممض اجسموض كالععموض عم  ةد سكاّ ،  اياا في ذلؾ  اف (لكف( 
عمٍت عم  إر وف : ((مخععض مف الذوومض، كهي ةرؼ  الساكيض اليكف ، فإيكاا جي

 .(ْ(ج وعمؿ لدخكلاا  عد التخعوؼ عم  الجممتوف، كخعوعض  اصؿ الكإع((

                                                 

 .ُْٔ -ُّٔ/ ّ( الكتاب، ُ(
 .َّٕ/ّجود ، لمكاةدم اليوسا كرم ( الكسوط في تعسور الور ف المِ(
 .ِْٔ/ّ( ويظر : الخصائص ّ(
 .ِِٗ/ ُ( مغيي الم وب، ْ(
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كةد صرح  عض اليةاة  افك تخعوؼ ( ٍف(  يرود  ل ((تكهوف تاكودها ، 
 .(ُ(كهك  ميزلض تاكود كاةد ، كالت دود  ميزلض تاكودوف((

( ، كما تإميل هذا التذووؿ مف معي   ( ميصكب  تذووؿ ( فك فاسـ ( فك
ععٍت خؼ تاكودها كةؿ عمماا. التككود،  فإذا خي

كعم   وض ةاؿ ، فإفك ( ًف( المخععض  ذا كردت عاممض فاف عمماا وككف 
ظاهرنا، كةد تودـ  فك سو كول  جاز في المغض  عمالاا فاجاز  ٍف وواؿ : عممتي 
 ٍف عٍمركه ذاهبه ، كعممتي  ٍف عىٍمرنا ذاهبه ، كذكر ا ف ال جرم  يكل  ذا كلواا 

، اجس ـى ـ فعواا مذه اف ،  ٍف تيص ل عم  يوض تذووماا توكؿ: عممتي  ٍف زودنا ةا
كالذايي : تعمماا في مإمر مةذكؼ كهك إمور ال اف كترفع الجممض  عدها 

خ رنا عياا
فود دؿ المذاؿ: عممتي  ٍف عىٍمرنا  (ّ(كمذؿ هذا ذكر ال طموكسي (ِ(

م   ٌف ( ٍف( عاممض ليصب ذاهبه ،  ك عممتي  ٍف زودنا ةاـ ( تسكوف اليكف( ع
 ، ) (عمرنا( ،  ك (زودنا(،  عدها فاذا ووتإي  فك ( ٍف( ماممض   ذا كرد (عمركه
 ك (زوده( مرفكعا كةميا : عممتي  ٍف عمركه ذاهبه   ك عممتي  ٍف زوده ةاـ،  ما 
جعؿ ( ٍف( عاممض  تودور معمكؿ لاا فاك عم   عده عف الةوووض كالصكاب 

 لل . تكمؼ  دود ج مسكغ
لما ذهب اليةاة  ل   المطمب الرابع : قبر )أف( المقففة كشركطه :

 فك اسـ ( ًف( المخععض ج وككف  ج إمورنا مةذكفنا كاف مف ال دواي  ٍف وعدكا 
ا  ٍف ج وككف هذا الخ ر  صمتاا في مكإع الخ ر ككاف مف ال دواي  وإن

  تككف  ٌج كذلؾ.عيدهـ  جك جممض اسموض  ،  ك فعموض ؛ يفك الصمض ج
لذلؾ ذكركا  فك خ ر ( ًف( المخععض ج وككف  جك جممض ، فإذا كاف 
ٍمدي  ـٍ  ىًف اٍلةى جممض اسموض لـ تةتج  ل  فاصؿ ، كوكلل تعال  : (كى ًخري دىٍعكىاهي

                                                 

 .ُّٔ/ُ( ك ؼ الم كؿ ُ(
 .ُْٖ( ويظر : ما لـ وي ر مف ايمالي ال جروض إمف كتاب يصكص مةووض صِ(
 .ّْٖ( ويظر: الةمؿ في  صّح الخمؿ صّ(
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( ]وكيس: [  ٌج  ذا ةصد اليعي فوعصؿ  وياما  ةرؼ اليعي ًَُلٌمًل رىبل اٍلعىالىًموفى
( ]هكد:كوكلل تعال :  ذا كاف ُْ(كى ىف جك ً لىػلى ً جك هيكى فىاىٍؿ  ىيتـي محٍسًمميكفى [ كاع

خ رها جممض فعموض فإيكاا ج تةتاج  ل  فاصؿ  ذا كاف دعاّ خور كوكلل : 
[ ،  ك دعاّ  ر كوكلل ٖتعال  : (ييكًدمى  ىف  يكًرؾى مىف ًفي اليكاًر( ]اليمؿ: 

اًمسىضى  ىٍف غًإبى  مىٍواىا(  تعال  : (كىاٍلخى اي عى
(   ك جامد ، كوكلل ٗ(اليكر:  (ُ(

( (ايعراؼ:  ـٍ مياي ( فإذا لـ وكف ُٖٓتعال  : (كى ىٍف عىسى   ىف وىكيكفى ةىًد اٍةتىرىبى  ىجى
دعاّ كج جامدنا كجب العصؿ  وياما  جك ما  ذ ، كالعاصؿ  ةد  ر عض   واّ، 

دىٍةتىيا( ]المائدة:  ـي  ٍف ةد صى  .[ُُّايكؿ: (ةد(، كوكلل تعال : (كيعم
ـى  ىف سىوىكيكفي  ًم كالذايي: ةرؼ التيعوس كهك السوف  ك سكؼ كوكلل : (عى

 (.ًَِميكيـ مكٍرإى ( (المزمؿ: 
((طل:  ـٍ ةىٍكجن ٍكفى  ىج وىٍرًجعي ً لىٍوًا كالذالث اليعي كوكلل تعال  : ( ىفىّ وىرى

 ( .ّ: ( كةكلل تعال  ( وىٍةسىبي اييسىافي  ىلكف يىٍجمىعى ًعظىامىلي( (الووامضٖٗ
مى  الطكًرووىًض جٍسوىٍويىاهيـ  كالرا ع (لك( كوكلل تعال  : (كى ىلكًك اٍستىوىاميكا عى

ـٍ وىٍاًد ًلمكًذوفى وىًرذيكفى ايىٍرضى ًمف  ىٍعًد ُٔمكاّ غىدىةنا( (الجف:  لى ( كةكلل تعال  ( ىكى
( (ايعراؼ:  ـٍ ٍ يىاهيـ ً ذيييكً ًا كعمؿ ايخعش هذا (ِ((ََُ ىٍهًماىا  ىف لكٍك يى ىاّ  ىصى

ععٍت ، كهي  ل  جيب الععؿ ، لـ وةسف  العصؿ  وكلل : (( كلكف هذه  ذا خي

                                                 

مىٍيىىػػا(  ( ةػػر  يػػافع كهػػك مػػف الوػػراّ السػػ عض (ُ( اًمسىػػةى أىٍف مىًضػػبى المَّػػهي عى  تخعوػػؼ ( ف( كىاٍلقى
ّن ماإػوان، كرفػع لعػظ الجّلػض  جعمػل  ككسر الإاد كفػت  ال ػاّ فػي (غإػب(  جعمػل فعػ

ّن، ويظػػر :  عػػراب الوػػراّات السػػ ع كعمماػػا ، ج ػػف خالكوػػل ايصػػ اايي ص  ، ِٔٗفػػاع
 . َّٓصكالتساوؿ لوراّات التيزوؿ، الجامع لموراّات الع ر، 

، كالغػػػرة المخعوػػػض   ػػػرح الػػػدرة ايلعوػػػض ج ػػػف ُٖٔ -ُٕٔ/  ّ( ويظػػػر: كتػػػاب سػػػو كول، ِ(
، ك رح ِّٕ، كالجي  الدايي، صُِٕ، كالمورب ج ف عصعكر، صْْٕ/ ِالخ از 

/ ُ، ك ػػرح اج ػػمكيي ّٖٖ -ّٖٔ/ ُ، ك ػػرح ا ػػف عووػػؿ، ِّٖ ػػذكر الػػذهب، ص
ْٓٓ- ْٓٔ. 



611 

 

ا مف ذهاب التذووؿ كا إمار(( كعممل (ُ( جك معاا (ج( ةت  وككف عكإن
الزمخ رم  وكلل : (كالمعتكةض وعكض عما ذهب مياا  ةد ايةرؼ اير عض: 

فاذا هك  اف هذه ايةرؼ ((  ف  (ِ( ةرؼ اليعي ك (ةد( ك (سكؼ( كالسوف((
 )))  م  (ّ(تككف فاصمض  وياا ك وف ايفعاؿ عم  س وؿ العكض مف ت دود ( فك

 ٌّ ا عف المةذكؼ كهك اسماا ، مع  ةدل اليكيوف ،  ك لئ ((لتككف عكإن
 . (ْ( تمت س  المصدروض((

ك كإةكا هذه العمض  افك العرب استو ةكا  ٍف وةذؼ اسـ ( ٍف( ك ٍف 
ما لـ وكف ومواا مف الععؿ  ّ ةاجز  وياما ، فإذا كجد الةاجز جاز  ومواا

( ]المزمؿ:  ـى  ٍف سوككفي ًم  .(ٓ([ َِكوكلل تعال  : (عى
كالةوووض  يكل لوس ذمض اسـ مةذكؼ لػ( ًف( المخععض في ايمذمض التي 
تودـ ذكرها، كما ةوؿ عف كركد خ رها جممض فعموض  ك اسموض  ، فود جاّ مف 

( ٍف(  عد تخعوعاا  يهممت مف جاض ، كصم  دخكلاا عم  الجممض   اب  فك 
الععموض كاجسموض عم  ةد سكاّ مف جاض  خرل ، كج اسـ مةذكؼ في 

 الةالوف.
 مكا عف ايةرؼ التي عدكها فكاصؿ ك كج كا كجكدها  وف ( ًف( 
ّن متصرفنا فاي فكاصؿ مختموض ؛ ييكل في الةوو وض المخععض كخ رها الكاةع فع

ما جيّ  اا لغرض العصؿ،  ؿ لةاجض الجممض الععموض  ل   غراإاا كمعايواا 
في التةووؽ كاجستو اؿ كاليعي كال رط ، فاي كما ةالكا عف (ج( في الجممض 

                                                 

 .ٖٗ( معايي الور ف ص ُ(
 .ّٖٓفي عمـ العر وض، ص ( المعصؿِ(
 .َُٖٕ/ّ، كويظر : َْٔ/ِ( المةرر في اليةك ّ(
 .َُْ/ ُ( ةا وض مةمد الخإرم عم   رح ا ف عووؿ ْ(
/ ُ، كا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ َِٗ/ ُ( ويظر: ايصكؿ في اليةك ج ف السراج  ٓ(

 .ُّٓ/  ٓ، كالةجض في الوراّات الس ع ي ي عمي العارسي َِٓ – َِْ



612 

 

ّن،   ؿ ُْ]هكد: ( اجسموض (كى ىف جك ً لىػلى ً جك هيكى  [ فإياـ لـ وعدكها ةرفنا فاص
 ةرؼ جيّ  ل لغرض اليعي .

ؿ  افك ( ٍف( عاممض مذهب ال صرووف،  مكا الككفوكف فود يسب كالوك  
 .(ُ( لواـ  اياا ج تعمؿ عيدهـ ج في ظاهر كج في مإمر
 المبحث الثاني : الغرض األساسي مف استعماؿ )أٍف( :

وذهب اليةاة  ل   فك ( ًف(  المطمب األكؿ : )أف( كالمصدرية :
( الذوومض ك( ًف(  ا  اياا  اف ( فك المخععض ذّذوض الكإع ، كهي مصدروض  وإن
المصدروض الياص ض لمععؿ المإارع، تيؤكؿ هي كما  عدها  ميزلض المصدر 

 .(ِ(الصرو 
كمف المعركؼ  فك ((الععؿ ودؿ عم   وئوف : الةدث كالزماف فػ(ةاـ( 

، كالوواـ، كهك  ةد ركيي الععؿ، كهك ودؿ عم  ةواـ في ز  مف ماضو
 ؿ الععؿ ودؿ عم   يّ ذالث كهك اسـ الذات، فّ  د لمععؿ  (ّ(المصدر((

مف فاعؿ ظاهر  ك مستتر ، كالمصدر المؤكؿ كذورنا ما وككف مؤلعنا مف ( ٍف( 
كالععؿ ،  ك ( ٍف( كجممض اسموض وككف خ رها جممض فعموض، كهذا وعيي  فك ما 

صدر المؤكؿ هك غور المصدر الصرو  ، فالمصدر المؤكؿ كما سمي الم
ت وف ودؿ عم  الذات كالةدكث كزمف معوف، في ةوف  فك المصدر الصرو  
ودؿ عم  الةدكث فةسب، كةد  كد ا ف ةوـ الجكزوض ةوووض هذا العرؽ 

 .(ْ( وياما

                                                 

 .ِّٖ، كالجي  الدايي، صُُٓ/ ِيظر: ارت اؼ الإرب ي ي ةواف اييدلسي ( و ُ(
، كاليكػػت فػػي تعسػػور كتػػاب ُّ/ ُ، كمغيػػي الم وػػب ، ِّٖ( ويظػػر: الجيػػ  الػػدايي، صِ(

 .َّْسو كول، لأعمـ ال يتمرم، ص 
 .ٕٓٓ/ ُ(  رح ا ف عووؿ، ّ(
 .ُِْ/ ُ(  ويظر:  دائع العكائد، ْ(
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كذكر السوكطي  كذر مف ع رة فركؽ  وف المصدر الصرو  كما 
كلاذا فإفك كذورنا ما ج وص  تةكوؿ المصدر المؤكؿ  (ُ(ؤكؿسمي المصدر الم

 ل  مصدر صرو  مع المةافظض عم  المعي  يعسل  ٌج  عد تاكوّت ج تخمك 
اًمسىضى  ىف غىًإبى المكلي  مف التكمؼ ،  ؿ وتعذر ذلؾ. يةك ةكلل تعال : (كىاٍلخى

مىٍواىا( ]اليكر:  في هذه ا وض  اذه [ في ةراّة يافع ، كةد مر  فك الععؿ ٗعى
الوراّة وعود الدعاّ ةت  جعؿ  ةد مسكغات عدـ العصؿ  ويل ك وف ( ًف( 
المخععض، كةد است اد ا ف ه اـ  ا وض المذككرة ذـ ةاؿ (( ذ ج وعاـ الدعاّ 

كوعيي  ذلؾ ايل  (ِ( مف المصدر  ٌج  ذا كاف مععكجن مطمونا يةك: سوونا كرعونا((
ا ؛ ييكل وعود عيدئذ ج ومكف جعؿ ( ٍف غىًإبى  اي عمواا( مصدرنا صروةن

دجلتل في الدعاّ ، كةد وةصؿ العكس مف ذلؾ، فعي  اب المععكؿ المطمؽ 
ا ،  ذ((ج ووع المؤكؿ مععكجن  وتعوف  ف وككف هذا المععكؿ مصدرنا صروةن

 .(ّ(مطمونا((
( المعتكةض يةك: عممت  ٌف زودنا ةائـ، كهي  كةاؿ الزرك ي: ((( فك

رؼ تككود كالمكسكرة ، يص عمول اليةاة ، كاست كمل  عإاـ، ةاؿ: ييكؾ ة
 .(ْ( لك صرةت  المصدر الميس ؾ مياا لـ وعد تككودنا((

وتإ  مما تودـ ذكره  فك ( ًف( المخععض لـ تستعمؿ لغرض المصدروض 
 ،  ؿ لغرض  خر، سواتي تعصومل  ف  اّ ا تعال .

ذكر اليةاة ((  فك في العر وض  ة :المطمب الثاني : )أف( كالمكصكلي
:(( يكل ج وجكز  ٍف تيادم (ٓ( دكات استعممت لمكصؿ(( ّن ، فود ذكر سو كول مذ

                                                 

 .ُٕٗ -ُْٗ/ ِكاليظائر، ( ويظر: اي  اه ُ(
 .ِٗ/ ُ( مغيي الم وب، ِ(
 .ُٖٔ/ ُ( ةا وض مةمد الخإرم عم   رح ا ف عووؿ، ّ(
 .ِِْ/ ِ( ال رهاف في عمـك الور ف، ْ(
 .ُُٓ/ِ( ا غعاؿ ي ي عمي العارسي ٓ(
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اسما فول ايلؼ كالّـ  واّ اليداّ ،  ؿ تستعمؿ ( وحاا( ليداّ ما فول ( ؿ((( 
فوالكا :  (ُ(كعمؿ ذلؾ((  يكاـ جاؤكا  ػ( واا( لوصمكا  ل  يداّ الذم فول ( ٍؿ(((

وا رجؿي ، كلـ ووكلكا : وا الرجؿي ،  ؿ وا  واا الرجؿ، فمـ وكف لػ( وحاا(  مى 
معي  كاف ك ٌم  عراب كاف، كلوست هي الميادل كما تعرب ،  ؿ الميادل 
ؿى  اا العرب  ل  يداّ اجسـ المعرؼ  هك الرجؿ ك( واا( مجرد  داة تكصك

ج  فك (الذم( اجتم ىٍت في الكّـ  ػ(اًؿ( التعروؼ ، كذكر   ك  كر  ف السرا
لتككف ((كصمض لكصؼ المعارؼ  الجمؿ ، كما جاؤكا  ػ ( م( متكصموف  اا 
 ل  يداّ ما فول (اؿ( فوالكا : وا  واا الرجؿ، كالموصكد يداّ الرجؿ ك ( م( 

 .(ِ(كصمض((
كمذؿ هذا ذكر ا ف جيي  فك العرب استعممكا (الذم( لوتكصمكا  اا 

ؼ  الجمؿ، فعيد((كصؼ اليكرة ةالكا : مررت  رجؿ   كه  ل  كصؼ المعار 
ةائـ ، لكف عيدما  رادكا كصؼ المعرفض (الرجؿ(  الجممض تكصمكا  ل  ذلؾ 

فالذم ةصد  ٍف  (ّ( استعماؿ (الذم( فوالكا : مررت  الرجؿ الذم   كه ةائـ((
وككف في مةؿ جر صعض لمرجؿ ، هك الجممض اجسموض (  كه ةائـ( كلوس 

التي وي غي  ٍف تعرب كصمض ج مةؿ لاا مف ا عراب. كلمذؿ هذا  (الذم(
الغرض استعممت ( ٍف( كةد كإ  سو كول ذلؾ  وكلل :  فك ( ًف( التي تيصب 
ايفعاؿ تكصماا  الععؿ كما تصؿ اجسـ المكصكؿ (الذم(  الععؿ : توكؿ: 

 .(ْ( يتى الذم وععؿ كذا كما توكؿ:  مرتل  اٍف وععؿ كذا

                                                 

 .َُٔ/ِ( الكتاب ُ(
 .ِِٕ/ِ( اييصكؿ في اليةك ِ(
 .ّْٓ-ّّٓ/ُ( سر صياعض اجعراب ّ(
 .ُِٔ/ّلكتاب ( ويظر: اْ(
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مع عمول اليةاة ةوف وذه كف  ل   فك ( ٍف( استعممت لجعؿ كهذا ما وج
 ٌج  يكاـ ج وتطرةكف  ل  غرإاا ايساسي الذم  (ُ(الجممض توع مكةع المعرد

 هك الكصؿ، كومكف تكإو  هذه المسالض مف خّؿ إرب ايمذمض ا توض.
ّن : عج ت ًمف الغيي وسرؽ ،   ذا  رديا جر اجسـ (الغيي( يوكؿ مذ

ا  رديا جر الجممض الععموض : وسرؽ الغيي، فإيكيا ج يوكؿ : عج ت ًمف لكف  ذ
وسرؽ الغيي ،  ؿ تستعمؿ ( ٍف(  وصاؿ هذا الجر  ل  الجممض الععموض : 
فيوكؿ : عج ت ًمف  ٍف وسرؽى الغيي ، ككذلؾ  ذا  رديا  وصاؿ. معي  

زوده صادؽي ، المععكلوض  ل  الجممض اجسموض : زوده صادؽه ، فّ يوكؿ: عممتي 
 ك: عممتي زودنا صادةنا ،  ؿ يوكؿ: عممت  فك زودان صادؽه ،  ذا  رديا الكصؿ 
كتككود اجسـ ،  ك يوكؿ : عممتي  ٍف زوده صادؽه ،  ذا  رديا الكصؿ فةسب، 
ّن، ج يوكؿ: وسريي وور   ذا  رديا جعؿ الجممض الععموض، وور  زود الوراف، فاع كاع

،  ؿ تستعمؿ ،  م الجممض  زوده الورافى ( ٍف( كيوكؿ : وسريي  ٍف وور ى زوده الورافى
 يكعواا تجيّ كايسماّ مجركرة كميصك ض كمرفكعض  ٌج  فك العرب استعايكا 

 لجعؿ الجممض توع في مذؿ هذه المكاةع  استعماؿ ( ًف( المعتكةض الامزة.
ذا ةوؿ:  فك الجممض الععموض ةد توع مععكجن  ل مف دكف ( ٍف( يةك : كاع

ٍف  يعر ت هيا في  ظييت زودنا وكتب، فالجكاب عف ذلؾ  فك جممض (وكتب( ، كاع
مةؿ يصب مععكجن  ل ،  ٌج  يكاا في المعي  لوست كذلؾ ؛ يٌف ةدكث الظف 
ذا  كةع عم  زود كلوس عم  (وكتب( التي هي في المعي  كصؼ لػ(زود( كاع

ا : ةد توع الجممض خ رنا مف دكف ( ٍف( يةك: ز  ويب توكؿ الةؽ، ةوؿ  وإن
فالجكاب عف ذلؾ  فك الجممض الععموض (توكؿ الةؽ( لـ توع الخ ر الذم هك 
يعس الم تد  في المعي ، فالعّةض  وياما في التركوب عّةض م تد  كخ ر، 
كلكياا في المعي  عّةض فعؿ كفاعؿ ،  ٌج  فك العاعؿ تودـ عم  فعمل، فمك 

                                                 

، كفػػػي اليةػػػك العر ػػػي ةكاعػػػد كتط وػػػؽ ّٔٓ، ُّٓ، َّٓ/ُ( ويظػػػر:  ػػػرح ا ػػػف عووػػػؿ ُ(
 .ُْٖ-ُْٕ/ّكمعايي اليةك لمدكتكر فاإؿ السامرائي  ْْلممخزكمي ص
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في ةكليا: زوده  خكؾ ، لكجب استعماؿ   يرود جعؿ (توكؿ الةؽ( خ رنا كالخ ر
( ٍف( ك ٍف وواؿ: زويب  ٍف توكؿى الةؽك، كج وص  هذا التركوب لعدـ صةض 
معياه  ، كوجب استعماؿ ( ٍف( عيد  رادة هذا المعي   عد صةض كةكعل يةك: 
ال جاعض  ف توكؿ الةؽ ، فاستعممت ( ٍف(  ؛ يفك المراد جعؿ جممض (توكؿ 

 لخ ر في المذاؿ المذككر: زوده  خكؾ. الةؽ( خ رنا كا
فالعرب استعممكا ( ًف( المخععض لمكصؿ  ل  الجممض اجسموض كالععموض 
، ٌج  ياـ عيدما  رادكا تككود اجسـ الذم ومواا  ددكا اليكف، كهذا الت دود الذم 
( الذوومض استعممت لغرإوف،  جاّ ميل التككود اةتإ  يصب اجسـ فتككف ( فك

 ؿ  ل  الجممض اجسموض، كالذايي لتككود م تد  هذه الجممض لغرض الكص
:  المطمب الثالث : إعراب )أف( بيف مذوب النحاة كمذوب الكصؿ

ا مذهب المعسروف ك صةاب كتب  ةوف يذكر مذهب اليةاة يعيي  ذلؾ  وإن
فى في كتب اليةك س وماـ  عرا ل ؛ ييكاـ جموعنا ةد جعمكا ما ديكل معايي الور ف كاع

 لتعسور كا عراب.في ا
فود يةا المعسركف كالمعر كف مية  اليةاة في  عراب الور ف الكروـ، فعي 
ٍكلىاىا  مىٍف ةى  عراب ( ٍف( في ةكلل تعال : (ييكًدمى  ىف  يكًرؾى مىف ًفي اليكاًر كى

( ]اليمؿ:  افى المكًل رىبل اٍلعىالىًموفى سيٍ ةى  [.ٖكى
فك اليداّ فول معي  الوكؿ ، ةاؿ: الزمخ رم: ((( ٍف( هي المعسرة ؛ ي

: هؿ وجكز  ف تككف هي المخععض مف الذوومض، كتودوره : يكدم  اٍف  فإٍف ةمتى
 كرؾ كالإمور إمور ال اف؟ ةمت : ج ؛ ييكل ج د مف ةد، فإٍف ةمت : فعم  

كةاؿ   ك ال ركات  ف  (ُ( إمارها، ةمت: ج وص  ؛ ييكاا عّمض ج تةذؼ((
اجي ارم: ((( ٍف( مخععض مف الذوومض، كتودوره  يكلي  كرؾ، كلـ وات  عكض، يفك 

كووصد  العكض : العاصؿ  وف ( ٍف( كالععؿ ، كةاؿ   ك  (ِ(( كرؾ( دعاّ((
                                                 

 .ّّٖ/ّ( الك اؼ، صُ(
 ُِٗ/ِ( ال واف في غروب  عراب الور ف.ِ(
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ةواف: ((( ٍف(... وجكز  ٍف تككف معسرة ... كوجكز  ٍف تككف مصدروض ، 
 ٍف تككف المخععض مف الذوومض ك( كرؾ( فعؿ ك( كرؾ( صمض لاا ... كوجكز 

ّن لـ وجز دخكؿ (ةد( عمول ككاف الزمخ رم  ي  ذلؾ  ذا كاف دعا دعاّ، كاع
عم   فك ( كرؾ( خ ر ج دعاّ ؛ فمذلؾ لـ ويجز  ٍف تككف مخععض مف 

 . (ُ(الذوومض((
ا كّـ الزمخ رم ، كعوكب عمول  مذؿ ما  كيوؿ السموف الةم ي  وإن

ةواف، ذـ ةاؿ: ((كةد تودـ فول است كاؿ، كهك  فك الطمب ج  عٌوب عمول   ك
ووع خ رنا في هذا ال اب، فكوؼ كةع هذا خ رنا لػ( ًف( المخععض كهك دعاّ((
 )ِ). 
مىٍواىا( ]اليكر:  اًمسىضى  ىفك غىإىبى المكًل عى [ ةر  ٗكفي ةكلل تعال  (كىاٍلخى

( ،  كسر الإاد كف يافع ( ٍف( ّن ماإونا،  التخعوؼ ك (ٌغًإبى ت  ال اّ ، فع
كمف ذهب  ل   فك ( ٍف( مخععض مف  (ّ(فاعؿ كرفع لعظ الجّلض عم   يكل

الذوومض، جاز ذلؾ عيده مع عدـ كجكد العاصؿ لككف الععؿ (غىًإبى اي 
عمواا( دعاّ، كلاذا ةاؿ المعترإكف ((ومزمكـ  ةد  مروف ، كهك  مكا عدـ 

مكا كةكع الطمب خ رنا في هذا ال اب العصؿ  وف المخععض كالععؿ الكاة ع خ رنا، كاع
ّن متصرفنا غور  كهك ممتيع ، تورور ذلؾ  فك خ ر ( ًف( المخععض مت  كاف فع
موركف  ػ(ةد( كجب العصؿ  وياما، فإف  يجوب  ايل دعاّ،  يجوب  افك الدعاّ 

ةكلل كفي  (ْ( طمب، كةد يصكا عم   فك الجممض الطم وض ج توع خ ران لػ( ف(((

                                                 

 .ِٕ/ ٕ( ال ةر المةوط، ُ(
 .ُُِ/ُٓكالم اب في عمـك الكتاب، ، ّٕٓ/ٖ( الدر المصكف  ِ(
، كزاد ُُِ/ ّ، كالك اؼ، ُّْ/ ِ( ويظر: الك ؼ عف كجكه الوراّات الس ع،  ّ(

 -ُّٓ/ ٔكال ةر المةوط،  ِْٓ/ ِ، كالت واف في  عراب الور ف، ّٖٔ/ ٓالمسور، 
ِّٓ. 

)ْ ، كويظر: الم اب في عمـك ّٕٖ/ ٖ( الدر المصكف في عمـك الكتاب المكيكف،  
 .َُّ/ ُْب، الكتا
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ّو  مىؽى الٌملي ًمف  ىٍي مىا خى مىكيكًت السكمىاكىاًت كىايىٍرًض كى كٍا ًفي مى ـٍ وىيظيري لى تعال  : ( ىكى
(]ايعراؼ:  ـٍ مياي [  يعر ت ( ٍف( ة ؿ ُٖٓكى ىٍف عىسى   ىف وىكيكفى ةىًد اٍةتىرىبى  ىجى

(عس ( مخععض مف الذوومض كاسماا إمور ال اف مةذكؼ ك(عس ( خ رها ك 
 .(ُ(ما في ةوزها مصدر مؤكؿ في مكإع جر عطعنا عم  ممككت( ٍف( ك 

كةاؿ   ك ال واّ العك رم: ((ةكلل تعال  (ك ٍف عس ( وجكز  ٍف تككف 
المخععض مف الذوومض ك ٍف تككف مصدروض ، كعم  كّ الكجاوف هي  في مكإع 

 .(ِ( جر عطعنا عم  ممككت((
كاسماا مةذكؼ  كةاؿ   ك ةواف : ((ك( ٍف( هي المخععض مف الذوومض،

إمور ال اف كخ رها (عس ( كما تعموت  ل، كةد كةعت الجممض غور الخ روض 
خ رنا لػ ( ٍف( في مذؿ هذه ا وض كفي مذؿ (كالخامسض  ٍف غىًإبى اي عمواا( 

[ فػ(غىًإبى اي عمواا( جممض دعاّ، كهي غور خ روض، فمك كايت ٗ]اليكر: 
( م ددة لـ توع (عس ( كج جمم ض الدعاّ خ رنا لاا، كج وجكز: عممت  فك ( فك

زودنا عس   ف وخرج، كج عممت  ٌف زودنا لعيل ا، ك يتى ترود الدعاّ ، ك جاز 
  ك ال واّ  ف تككف ( ف( هي المخععض مف الذوومض ك ف تككف مصدروض كهي 
الياص ض لمععؿ المإارع، كلوس   يّ ، يياـ يصكا عم   ٌف ( ٍف( تكصؿ 

مطمونا، وعيكف ماإونا كمإارعنا ك مرنا، ف رطكا فول التصرؼ ،   ععؿ متصرؼ
كما ةالل   ك ةواف  (ّ(ك(عس ( فعؿ جامد فّ وجكز  ف وككف صمض لػ( ف((( 

 .(ْ(ةالل السموف الةم ي

                                                 

، ِّٕ، كالجي  الدايي، صُٕٔ/ ِ، كالك اؼ، ُٖٔ -ُٕٔ/ ّ( ويظر: الكتاب،  ُ(
 .ِّٖك رح  ذكر الذهب، ص

 .ُْٓ/ ُ( الت واف في  عراب الور ف،  ِ(
 .ْٕٓ/ ْ( ال ةر المةوط،  ّ(
 .َْٕ/ ٗ، كالم اب في عمـك الكتاب، ِٔٓ/ ٓ( ويظر: الدر المصكف،  ْ(
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ت وف مما تودـ ذكره  فك ( ٍف( في ا وات المذككرة  يعنا ومتيع  ف تككف 
( ًف( الياص ض المصدروض جمتياع  ف ( ًف( المخععض مف الذوومض،  ك  ف تككف 

ّن  ّن  ك فع وككف الععؿ الذم كلواا خ رنا لأكل   ك صمض لمذايوض لككيل دعا
 جامدنا.

كةد عرض المعر كف كالمعسركف هذا ا  كاؿ مف دكف  ٍف وودمكا لل 
ّن، كهذا دلوؿ عم   فك ( ٍف( ج عّةض لاا  ما اصطم  عم  تسموتاا ،  ة

كّـ في  عرا اا كما تإميل مف ذكر  ركط كعرض  ك كؿ ما تودـ مف
  كاجت مختموض ، فاي لوست  ج مجرد  داة استعممت لغرض الكصؿ ، فاي 
في ا وض ايكل  استعممت كصمض  وواع الجممض الععموض ( كرؾ مف في اليار( 
في مةؿ رفع يائب فاعؿ  ك في مةؿ يصب عم  يزع الخافض : كالتودور 

رؾ، كفي الذايوض استعممت كصمض  وواع الجممض الععموض يكدم مكس   اف  ك 
(غىًإبى اي عمواا( في مةؿ رفع خ ر الم تد  ، كفي الذايوض استعممت كصمض 

  وواع الجممض (عس  كمعمكلاا( في مةؿ جر عطعنا عم  ممككت. 
ككذلؾ ةالكا في  عراب ( ٍف( في ةكلل تعال  (ك خر دعكاهـ  ًف الةمد 

[ :  يكاا ( ًف( المخععض مف الذوومض كاسماا إمور َُالعالموف( ]وكيس:  رب 
ال اف مةذكؼ ك (الةمد ( خ رها كالتودور:  يكل الةمد  ، ك ( ٍف( كاسماا 
المةذكؼ كخ رها مصدر مؤكؿ في مةؿ رفع خ ر الم تد  كالتودور: ك خر 

 .(ُ(دعكاهـ ةمد ا
ا لـ تستعمؿ كما ذهب اليةاة لتؤكؿ هي كما  عدها  ك ( ٍف( هيا اوإن

 ةمد ا ؛ يفك ا وض  استعماؿ ( ٍف(  فادت تةدود صوغض الةمد كالتعروؼ  اا 
 ايكاا هي ةكلاـ (الةمد ( كلاذا ةالكا في تعسورها : كخاتمض دعائاـ الذم هك 
التس و   ٍف ووكلكا (الةمد  رب العالموف( فود استعممت ( ٍف( كصمض  وواع 

                                                 

عرا ل ( ويظر:  معايي الور ُ(  .ٓ/ِ، كالت واف في  عراب الور ف ٕ/ ّف كاع
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في مةؿ رفع خ رنا عف الم تد  ،  (ُ(لجممض اجسموض (الةمد  رب العالموف(ا
فموس لػ( ٍف( معي  غور غرض الكصؿ ؛ ةت   يكل ج اختّؼ في المعي   وف 
ا وض  استعماؿ ( ٍف( ك وف ةكليا في الكّـ : ك خر دعكاهـ الةمد  رب 

دكياا، كهذا مما دفع  العالموف،  م: ةد وستغي  عياا  ٍف ص ك التركوب مف
 . (ِ( عض اليةاة  ل  الوكؿ  زوادتاا في هذه ا وض

رك تى ىوكيىًت اٍلًجفح  ىف لكٍك كىاييكا وىٍعمىميكفى اٍلغىٍوبى  كفي ةكلل تعال : (فىمىمكا خى
ا لىً ذيكا ًفي اٍلعىذىاًب اٍلميًاوًف( ]س ا:  [ تعرب ( ٍف( مخععض مف الذوومض كاسماا ُْمى

ف مةذكؼ، كالجممض ال رطوض خ رها ك( ٍف( كاسماا المةذكؼ إمور ال ا
كخ رها مصدر مؤكؿ في مةؿ رفع  دؿ ا تماؿ مف الجف كالتودور: ت ويت 

 . (ّ(الجفك جاماـ، كما توكؿ: ت وف زود جامل
كةاؿ ا ف عطوض ((مذهب سو كول  فك (ٍ ٍف( في هذه ا وض ج مكإع 

 وض المذككرة ( ٍف لك كايكا وعممكف . وعيي ( ٍف( في ا(ْ(لاا مف ا عراب((
الغوب(. كيوؿ   ك ةواف اييدلسي كّـ ا ف عطوض فواؿ: ((كةاؿ ا ف عطوض: 

 .(ٓ(ذهب سو كول  ل   ٌف ( ٍف( ج مكإع لاا مف ا عراب ((
ا كّـ ا ف عطوض فواؿ : ((كةاؿ ا ف  كيوؿ السموف الةم ي  وإن

لاا مف ا عراب، ةمت: كظاهر عطوض: كذهب سو كول  ل   فك ( ٍف( ج مكإع 

                                                 

ك يكار التيزوؿ لم وإاكم  َِّ/ ِكالك اؼ  َُٕ/ ُُ(  ويظر: جامع ال واف لمط رم ُ(
ّ /َُُ. 
 .ُٔٓ/ ٔ، كالدر المصكف ُُٕ/ ٓ( ويظر: ال ةر المةوط ِ(
 .ُٖٔ/ ٗكالدر المصكف  ٔٓٓ/ ّ(  ويظر: الك اؼ ّ(
 .ُِْ/ ْ( المةرر الكجوز  ْ(
 ّٕٓ/ ٕ( ال ةر المةوط  ٓ(



611 

 

هذا  ياا زائدة يياـ يصكا عم  اطراد زوادتاا ة ؿ (لك( في ةوز الوسـ، 
 .(ُ(كالتودور: كا لك كايكا وعممكف((

كةاؿ ايستاذ مةمد ع د الخالؽ عإومض : ((كجعؿ   ك ةواف ( ٍف( 
الغوب ما زائدة ة ؿ (لك( في ....(فمما خٌر ت ٌويت الجف  ف لك كايكا وعممكف 

 .(ِ([ُّل ذكا في العذاب( ]س ا: 
كةد ت وف  فك الوكؿ  زوادة ( ٍف( في ةكلل تعال  : ( ٍف لك كايكا وعممكف 

[ ةد يس ل ا ف عطوض  ل  سو كول ، ككذلؾ يسب كؿا مف ُْالغوب( ]س ا: 
  ي ةواف اييدلسي كالسموف الةم ي هذا الوكؿ  ل  سو كول استيادنا  ل  كّـ 

 م:  فك الوكؿ  زوادة  ( ٍف( هك ةكؿ سو كول كلوس ةكؿ   ي ةواف  ا ف عطوض.
 كما ذكر ايستاذ عإومض

فأفك ( ٍف( لـ تستعمؿ  ٌج لغرض الكصؿ ، جاز اجستغياّ عياا  
كمما استسو، التركوب مف دكياا ، مما  عط  المجاؿ  ل  الوكؿ  زوادتاا ، 
كهي في الةوووض ج عّةض لاا  كؿ ما تودـ مف كّـ في  عرا اا سكل  يكاا 

وب ما ل ذكا استعممت كصمض  وواع الجممض ال رطوض : (لك كايكا وعممكف الغ
 في العذاب الماوف( في مةؿ رفع  دؿ ا تماؿ مف الجف.  

ر  :  المبحث الثالث : )أًف( المقففة كمعاني )أًف( األيقى
ذكر اليةاة لػ( ًف( المعتكةض الامزة الساكيض اليكف معايي كذورة ،  ٌج  

 يكاـ اتعوكا عم   ياا تجيّ ير عض معاف رئوسض ، هي : ( ًف( الياص ض 
صددروض ، ك( ًف( المخععض مف الذوومض يةك ةكلل تعال  : (كيعمـ  ٍف ةد الم

{ ، ك( ًف( التعسوروض ، يةك ةكلل تعال  : (كىايطىمىؽى ُُّصدةتيا ( } المائدة : 
ّه ويرىادي } ص :  ـٍ ً فك هىذىا لى ىٍي مى   ًلاىًتكي كا عى ـٍ  ىًف اٍم يكا كىاٍصً ري { ، ٔاٍلمىّ ًمٍياي

                                                 
 .ُٗٔ -ُٖٔ/ ٗالدر المصكف  ( ُ(
 .ُّٖدراسات يسمكب الور ف، الوسـ ايكؿ، الجّز ايكؿ، ص ( ِ(



612 

 

مى  كىٍجًاًل فىاٍرتىدك  ىًصورنا( كزائدة كوكلل ت اّ اٍل ىً وري  ىٍلوىاهي عى عال  : (فىمىمكا  ىف جى
 (. ُ{ (ٔٗ} وكسؼ : 

كالةوووض  فك ( ٍف(  جموع  يكاعاا غرإػاا كاةػد ، كهػك  يكاػا اسػتعممت   
 كصمض لمدخكؿ عم  الجممض ، كفوما واتي  واف ذلؾ .

:  جمع الوراّ  ريةالمطمب األكؿ : )أف( المقففة ك)أف( المصد
اعىضى(  ـك الركإى ٍف  ىرىادى  ىف ويًت الع رة عم  ةراّة المإارع في ةكلل تعال  (ًلمى

[  اليصب ، كهذا هك المذ ت في المصةؼ، لكف ةر  مجاهد  ِّّ]ال ورة:
  رفع (وتـ( كفواا ةكجف،  ةدهما:

ةكؿ ال صرووف:  فك ( ٍف( هي الياص ض لمععؿ المإارع ، لكياا  
ّن عم  (ما(  ختاا ج تراكاما في المصدروض ك  كا  ٍف وجعمكها  يه ممت ةم

 ( ًف( المخععض مف الذوومض لكجاوف ،
 ةدهما:  يكل لـ وعصؿ  وياا ك وف الجممض الععموض  عدها، كالذايي:  فك 

 ما ة ماا لوس  ععؿ مف  فعاؿ الوووف.
ض مف الذوومض ك ٌذ كالوكؿ الذايي: هك ةكؿ الككفووف :  يكاا ( ًف( المخعع
 .(ِ(كةكعاا مكةع الياص ض،  م  ذ عدـ العصؿ  وياا ك وف خ رها

ككذلؾ ةر  جماكر الوراّ المإارع  اليصب في ةكلل تعال  ( وىتيؾى  
ٍمزنا( ]اؿ عمراف: ّىذىضى  ىوكاـو ً جك رى ـى اليكاسى ذى  [.ُْ ىجك تيكىمل

                                                 

،كمغيي الم وب ُِِكالجي  الدايي صُٖٗ -ُٓٗ( ويظر :رصؼ الم ايي ص  ُ(
ُ/ِٕ-ّٔ  َ 

وعػػػوش ك ػػػرح المعصػػػؿ ج ػػػف  َْٖ( ويظػػػر: المعصػػػؿ فػػػي عمػػػـ العر وػػػض لمزمخ ػػػرم، صِ(
 ِّٗ-ِّٕكالجيػي الػدايي ص ِّٖك رح عمػدة الةػافظ ج ػف مالػؾ ص ٕٔ-ُٕ/ٖ

 ٖٗٔ-ّٖٔ/ُك رح ا ػف عووػؿ  ْْٔ-ّْٔ/ِكالدر المصكف  َّ/ُكمغيي الم وب 
 .َِّ/ُكالمطالع السعودة  ُٕٖ/ِكهمع الاكامع 



613 

 

 ٍف( هي المخععض مف الذوومض كةر  ا ف   ي ع مض  رفعل ،  مكا عم  عدل (
( الياص ض المصدروض ،  يهممت  ًِ كالعاصؿ (ج( الياص ض ،  ك عم  جعماا ( ٍف

ّن عم   ةتاا (ما( المصدروض  .(ُ(ةم
دحكيىا(]  راهوـ: [ ةر  طمةض َُككذلؾ ةكلل تعال  : (تيًروديكفى  ىف تىصي

كفواا   ت دود اليكف كايصؿ: تصدكييا ، فادغـ يكف الرفع في الإمور،
تخروجاف،  ةدهما :  ف تككف ( ٍف( هي المخععض مف الذوومض كاسماا إمور 
ال اف ك ذ عدـ العصؿ  وياا ك وف الجممض الععموض، كالذايي :  ٍف تككف ( ٍف( 

 . (ِ(هي الياص ض المصدروض، كلكف  يهممت ةمّ عم  (ما( المصدروض
ٍكفى  ىج وىٍرًجعي  ً  ( ]طل: مكا ةكلل تعال  ( ىفىّ وىرى ـٍ ةىٍكجن [ فرفع ٖٗلىٍوًا

(ورجع( هك ةراّة جماكر الوراّ ، ك فك ( ٍف( مخععض مف الذوومض ، كةر    ك ةوكة 
كال افعي كاع كاف ( ٍف ج ورجعى(  عت  العوف ،  جعؿ ( ٍف( هي الياص ض 

 .(ّ(المصدروض
كما ص   ذ ات الرفع كاليصب عم  ةد سكاّ  ٌج في ةكؿ ا  

[ كةد مرك  يكل وتعوكف  ف تككف ًُٕس يكٍا  ىجك تىكيكفى ًفٍتيىضه(] المائدة: تعال  : (كىةى 
( ٍف( مخععض مف الذوومض  ذا فيًصؿى  وياا ك وف الععؿ  ةرؼ ،  ٌج  يكل  ذا كاف 
ا   ا ك( ٍف( مخععض ، كجاز  ف ج تككف عكإن العاصؿ (ج( جاز  ف تككف عكإن

(((ج( ج تعصؿ  وف العامؿ كالمعمكؿ  ؛ يفك  (ْ(ك( ٍف( الياص ض المصدروض
 (ٓ( فول((

                                                 

، كالت وػػػاف فػػػي  عػػػراب الوػػػراف لمعك ػػػرم ِٖ/ِ، ُُٓ/ُ( ويظػػػر : معػػػايي الوػػػراف لموػػػراّ ُ(
 .ُْٔ/ّ، كالدر المصكف َُِ/ُ

 .ٕٓ/ٕكالدر المصكف  ِٓٓ/ٓ( ويظر :  ال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي ِ(
 .ُٗ/ٖ، كالدر المصكف ِِِ/ٔ( ويظر: ال ةر المةوط ّ(
 َٓٔ( ويظر : عمؿ اليةك ، لمكركاؽ صْ(
 . ِّ/ِ( الموتإب : ٓ(
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(  الرفع،  م:  يكل  ((ةر    ك عمرك كةمزة كالكسائي (كةس كا اج تككفي
( يص نا، كيص ل  ػ( ٍف( ، ك(ج( ج تعصؿ  وف  ج تككف، كةر  ال اةكف (ج تككفى

 .(ُ(العامؿ كالمعمكؿ((
( مرفكعض عم  إمور الاا  ّ كايل ةاؿ:  يكل ةاؿ   ك ع ودة: (((تككفي

( فعم   عماؿ ( ٍف( فواا، كج تميع (ج(  ج تككف فتيض ، كمف يصب (تككفى
، كجاّ في كتاب ،  عراب الوراّات الس ع  (ِ(اليصب  ٍف وعمؿ في الععؿ((

كعمماا : ((ةر    ك عمرك كةمزة كالكسائي ،  الرفع ، عم  معي  :  ف لوس 
رووف،  فك ( ًف( الخعوعض ها هيا مخععض تككف فتيض ، عيد الككفووف، كعيد ال ص

 .(ّ(مف م ددة ، كايصؿ :  يكل ج تككف فتيض((
ك  ار سو كول  ل   يكل  ذا  رود مف المإارع معي  ايمر المستور 

جك يصب مف غور  ٍف و ترط  ٍف تس ؽ ( ٍف(  ععؿ مف  فعاؿ  (ْ(رفع ، كاع
( ٍف(  ذا كاف  وئنا ةد  الوووف. كذكر الم رد  ف الععؿ المإارع ورفع  عد

ـى  ًم استور، كهذا وستمـز  ف وس ؽ ( ف( فعؿ مف  فعاؿ الوووف كوكلل تعال   :(عى
. كالذم  اع مذهب الم رد، ووكؿ (ٓ([َِ ىف سىوىكيكفي ًميكيـ مكٍرإى ( ]المزمؿ: 

الزرك ي :  فك ( ًف( المخععض ((توع  عد فعؿ الوووف كما في معياه كوككف 
 .(ٔ( اف(اسماا إمور ال

                                                 

اليعع في الوراّات الس ع ، كويظر : غوث  ِّّ( ةجض الوراّات الس ع ي ي زرعض، صُ(
 . ُٗٗص 

 . ٕٓ( مجاز الور ف  ص ِ(
 .ِٗ(  عراب الوراّات الس ع كعمماا ، ج ف خالكول ايص اايي ص ّ(
 .ُٖٔ -ُٓٔ/ ّ( ويظر: الكتاب، ْ(
، ك رح الكافوض ِٕ، كمعايي الةركؼ لمرمايي، صٖ-ٕ/ ّ( ويظر: الموتإب لمم رد، ٓ(

 .ّّٔالكافوض ج ف جماعض، ص
 .َِٓ/ ّ( ال رهاف : ٔ(
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ك كإ  اليةاة هذه الوإوض فذكركا  فك ايفعاؿ التي توع ة ؿ ( ًف( 
المعتكةض الامزة عم  ذّذض  إرب. إرب ةد ذ ت في اليعكس كاستور يةك: 
. كإرب  عكس ذلؾ، يةك: طمعتي كخعتي كا تاوتي .  عممتي كر وتي ك وويتي

.  كإرب متكسط  وياما، يةك: ةس تي كخمتي كظييتي
( الذوومض  ك المخععض، كالذايي : فالإرب اي كؿ : ج توع  عدها  جك ( فك

جتوع  عدها  ٌج المصدروض، كوعيكف  ذلؾ الياص ض لمععؿ المإارع ، كالإرب 
ًس يكٍا  ىجك تىكيكفى ًفٍتيىضه( ] المائدة:  الذالث : جاز فواا الكجااف كوكلل تعال  : (كىةى

ُٕ ])ُ). 
كتب ا عراب كالتعسور، فذكركا  ف  كما ةوؿ في كتب اليةك ةوؿ في

( جعؿ ( ٍف( مخععض مف الذوومض كاسماا إمور ال اف، كاجب  مف رفع (تككفي
الةذؼ كالتودور:  يكل ج تككفي ، ك(تككف( فعؿ تاـ، ك(فتيض( فاعؿ ، كالجممض 
الععموض خ رها، كهي معسرة لإمور ايمر كال اف كجعؿ (ةس كا(  معي  

( الذوومض كالمخععض تعود التاكود، كالتاكود ج وجكز  ج مع (عممكا( ؛ يفك ( فك 
الوووف ، ك(ج( اليافوض فاصمض  وياا ك وف الععؿ، كهذا العصؿ ج  د ميل لوككف 
ا عف اسماا المةذكؼ. كةؽ  ٍف تكتب ميعصمض عم  هذا التودور ؛ يفك  عكإن

، فومتيع  الااّ المإمرة تةكؿ  وف ( ٍف( كجـ (ج( في المعي  كالتودور
، ك جوب  اف (ِ(اتصالاا  الّـ، كهذا هك مذهب مكي ا ف   ي طالب الووسي

                                                 

، كعمػػؿ اليةػػك ُٖٗ -ُٕٗ، كتػػاب الجمػػؿ لمزجػػاجي، ص ٖ-ٕ/ّ( ويظػػر: الموتإػػب ُ(
، ك رح ُِْ، كاليكت في تعسور كتاب سو كول لأعمـ ال يتمرم، صَٕٔ-َٔٔص 

، كالمعصػػػػػؿ فػػػػػي عمػػػػػـ العر وػػػػػض لمزمخ ػػػػػرم،  ُُُعوػػػػػكف ا عػػػػػراب لممجا ػػػػػعي ص 
مف كتػػػاب يصػػػكص ، كالمجمػػػس التاسػػػع كالع ػػػركف مػػػف ايمػػػالي ال ػػػةروض إػػػٖٖٔص

، ك ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش، َِٔ/ ُ، كالموػػرب ج ػػف عصػػعكر، ُِْمةووػػض ، ص
 .ّّْ -َّّ/ ُ، ك كإ  المسالؾ، ْٔ، ِٔ، كةطر اليدل، صٕٕ/ ٖ

 .ِّٗ/ ُ( ويظر: م كؿ  عراب الوراف، ِ(
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( جعؿ ( ٍف(  هذا جائز لك كاف في غور المصةؼ، كمف يصب (تككفى
الياص ض لمععؿ المإارع، كجعؿ (ةس كا( تعود ال ؾ  معي  ظيكا ، ك(ج( 

في ةوزها في  اليافوض ج تميع يصب ( ٍف( لمععؿ ، ك( ٍف( في الوراّتوف كما
مةؿ يصب سادة مسد مععكلي (ةسب( ،  ك مععكؿ  ل  كؿ ، كالذايي 

ّن اك كائينا  .    (ُ( مةذكؼ كالتودور: ةس كا عدك العتيض ةاص
يكما الع رة  ما وراد  كو دك  يكل ج ع رة  يكع ايفعاؿ التي تس ؽ ( ٍف(  كاع

عي  استورار  مره  ، مف المإارع ، فإف  يرود ميل معي  الةوووض كالوووف، كم
ٍف  يرود إد ذلؾ مع  رادة تخموصل لّستو اؿ ، تعوكف اليصب   تعوكف الرفع ، كاع
ٍف جاز هذا كذاؾ جاز الكجااف، كةد يككه  عض اليةاة  اذه الةوووض ، فود  ، كاع
 جاز ايخعش رفع (تكرميي( في يةك : خ وتي  ٍف ج تكًرمييي، ذلؾ عيد 

د عرفاا المتكمـ كجرك اا في المخاطب، كافك الجممض جعؿ عدـ ا كراـ ةوووض ة
 تودور: خ وتي  يكؾ ج تكرمييي
)ِ) 

ّىذىضى  ىوكاـو    ـى اليكاسى ذى كةد صرح العراّ في ةكلل تعال  : ( وىتيؾى  ىجك تيكىمل
ٍمزنا( } ؿ عمراف:  { الذم  جاز فول رفع المإارع كيص ل  ايكل (( ذا ًُْ جك رى

(( ردتى اج  (ّ(ستو اؿ المةض يص تى
لذلؾ وتعوف الرفع  ذا اةترف المإارع  ةرؼ وميع  رادة معي  
ـى  ىف سىوىكيكفي ًميكيـ مكٍرإى (  ًم اجستو اؿ كس ول  السوف كوكلل تعال  : (عى

                                                 

عرا ػػل، ُ( عػػراب الوػػراف لميةػػاس، ص ُٕٓ/ ِ( ويظػػر: معػػايي الوػػراف كاع كالك ػػاؼ،  ُِْكاع
كزاد  َُّ/ ُكال واف في غروػب  عػراب الوػراف،  َِِ/ ِمةرر الكجوز، كال ْٗٔ/ ُ

/ ٓكالجػػامع يةكػػاـ الوػػراف،  ّّٖ/ ُكالت وػػاف فػػي  عػػراب الوػػراف،  ِّٖ/ ِالمسػػور، 
كالػػدر المصػػكف،  ِٕٗ/ ّكال ةػػر المةػػوط،  ّْٗ/ ُكالتسػػاوؿ لعمػػـك التيزوػػؿ،  ِْٖ
 .ٔٔ/ ِفت  الودور، ك  ْْٓ -ُْٓ/ ٕكالم اب في عمـك الكتاب،  َّٕ -ّٓٔ/ ْ

 .ٓٗ-ْٗ( ويظر : معايي الوراف صِ(
 .ُُٓ/ُ( معايي الوراف ّ(
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[ ، ك كإةكا ذلؾ  وكلاـ :  فك الدلوؿ عم   فك ( ٍف( لوست ( ًف( َِ]المزمؿ: 
المإارع موتريا  سوف اجستو اؿ ك( ًف( المصدروض الياص ض المصدروض ككف 

، ككذلؾ   (ُ(تخملص المإارع لّستو اؿ فّ وجكز اجتماع  داتوف لمعي  كاةد
وتعوكف  رادة معي  ايمر المستور في المإارع كمعي  ذ اتل كةوووتل ،  ذا 
س ؽ  ةرؼ  ايل  اف السوف كس ول  ػ(لف(  ك  ةرؼ مف  ةرؼ ال رط، 

. ككذلؾ  ذا  س ؽ  ػ(لـ( ييل وومب المإارع  ل  ماضو
كممخص هذه الوإوض  فك اليصب وككف  ذا  يرود المإارع مستوّ   

عف الجممض مع  رادة تخموصل لّستو اؿ ، كالرفع وككف  ذا  يرود  جراّ الجممض 
 الععموض التي فعماا فعؿ مإارع مجرل الةكاوض.

ٍمدي ًلٌمًل رىبل كهذا ما جاّ في ةكلل تعال : (كى ًخري دىعٍ  ـٍ  ىًف اٍلةى كىاهي
( ]وكيس:  [ ةاؿ الط رم في تعسور هذه ا وض : ((ووكؿ: ك خر َُاٍلعىالىًموفى

دعائاـ  ٍف ووكلكا : الةمد  رب العالموف ، كلذلؾ خععت ( ٍف( كلـ و ددكا 
ا كجاّ في  عراب الور ف لميةاس (( يكما اختاركا هذ (ِ(ييكل  يرود  اا الةكاوض((

[. ك( ىفك غىإىبى المكًل ٕكفرةكا  وياا ك وف ةكلل عزكجؿ: ( فك لعيتى اً( ]اليكر: 
مىٍواىا( ]اليكر:   .(ّ([  ، يياـ  رادكا الةكاوض ةوف وواؿ ((الةمد ((ٗعى

                                                 

، ك ػػرح ُٕ-ُٔ( ويظػػر : فاتةػػض ا عػػراب فػػي  عػػراب العاتةػػض لمعاإػػؿ اجسػػعراوويي صُ(
 .ّّٔالكافوض ج ف جماعض ص

 .َُٕ/ ُُ( جامع ال واف عف تاكوؿ  م الور ف، ِ(
 .َّٗ(  ص : ّ(
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فواؿ: ((كلـ وةؾ   ك  (ُ(كيسب الورط ي هذا اليص  ل    ي ع ود
يما تراهـ اختاركا ع ود  ج تخعوؼ ( ٍف( كرفع ما  عدها ، ةا ؿ : كاع

 . (ِ(هذا .....((
فػ( ًف( الخعوعض تيصب الععؿ المإارع  ذا كاف المراد مياا دخكلاا  

عم  المإارع  ةد ذاتل مجردنا مف ككيل جممض فعموض ، مع  رادة تخموصل 
لّستو اؿ،  ؿ تخموصل لّستو اؿ ما كاف لوةصؿ  ٌج  عد تجروده مف معي  

 يكاا ج تيصب  ذا كاف المراد مياا دخكلاا عم   الجممض، كمف ال دواي
المإارع  عده جممض فعموض  ؛ ذلؾ  فك عّمات ا عراب ج تظار عم  

 الجممض
ةاؿ ا ف  المطمب الثاني : )أف( المقففة ك)أف( التفسيرية كالزائدة : 

ٍويىا ً لىٍوًل  ىًف اٍصيىًع  ه اـ : (( ٍف تككف معسلرة ،  ميزلض ،  م ، يةك : (فىاىٍكةى
(}المؤميكف :   .(ّ({(( ِٕاٍلعيٍمؾى

ت وف  فك ( ٍف( غرإاا كمعياها العاـ كايساسي هك الكصؿ ، فّ   
ـى  ىف سىوىكيكفي ًميكيـ مك  ًم ّن  وف ( ٍف( في ةكلل تعال  : (عى ٍرإى ( ]المزمؿ: فرؽ مذ

ٍويىا َِ [  التي سموت المخععض مف الذوومض ، ك وف ( ٍف( في ةكلل تعال  : (فىاىٍكةى
( التي سموت التعسوروض ؛  ذ ايكل  استعممت كصمض  ً لىٍوًل  ىًف اٍصيىًع اٍلعيٍمؾى
 وواع جممض (سوككف ميكـ مرإ ( سادة مسد مععكلي : عمـ ، كالذايوض 

جممض (اصيع ( تعسورنا لمإمكف ما ة ماا ، كهك ما استعممت كصمض  وواع 
 ووا ؿ عطؼ ال واف في المعرد ، 

                                                 

الواسـ  ف سّـ،  ت دود الّـ ،  خذ عػف الكسػائي ك خػذ عيػل ال غػكم (  ك ع ود ا، هك ُ(
هػ( ويظػر:  غوػض الكعػاة ِِْ، لل غروب الةدوث ، ككتاب ايمذاؿ كغروب الور ف (ت: 

 .ُٕٔ/ ٓ، كايعّـ لمزركمي  ُُِ/ِ
 .ْْْ/ِ، كويظر: فت  الودور لم ككايي ُّّ/ ٖ( الجامع يةكاـ الور ف: ِ(
 . ُّ/ُ( مغيي الم وب : ّ(
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ككذلؾ ( ًف( التي سموت زائدة ، فود ةاؿ ا ف ايذور في ةكؿ ا  
مى  كىٍجًاًل فىاٍرتىدك  ىًصورنا(} وكسؼ :  اّ اٍل ىً وري  ىٍلوىاهي عى {: ٔٗتعال  : (فىمىمكا  ىف جى

وكسؼ ، عمول السّـ ، مع  خكتل ميذ  لوكه في  ((فإيل  ذا يظر في ةصض
ـك   طاّ  عود ، كةد  الجب  ل   ٍف جاّ ال  ور  ل    ول ، كجد  يكل كاف ذ
اختمؼ المعسركف في طكؿ تمؾ المدة ، كلك لـ وكف ذىـك مدةه  عودةه ك مد 
ا متطاكؿ لما جيّ  ػ( ٍف(  عد المدة كة ؿ الععؿ ،  ؿ كايت تككف ا وض : (فىمىمك 
مى  كىٍجًاًل( ، كهذه دةائؽ كرمكز ج تيؤخذ مف اليةاة ؛ ييكاا  اّ اٍل ىً وري  ىٍلوىاهي عى جى

   (ُ(لوست مف  اياـ(( 
كةاؿ الزرك ي : (( فجيّ  ػ( ٍف( كلـ واًت عم  ايصؿ مف الةذؼ 
؛ ييكل لما كاف مجيّ ال  ور  ل  وعوكب ، عمول السّـ ،  عد طكؿ الةزف ، 

دة ياسب ذلؾ زوادة ( ٍف( لما في موتإ  كصعاا مف كت اعد الم
 .( ِ(التراخي((

لك ص  هذا الوكؿ لما جيّ  ػ( ٍف( في ةكؿ ا تعال  : (كلمكا  ٍف 
 {ّّجاّت رسميا لكطا سيّ  اـ ( }العيك كت :

كلتكإو  الةوووض التي كذر ما   ريا  لواا يوكؿ :  فك اليةاة 
ًف( التوسوروض  : ج مةؿ لاا مف ا عراب ، كالمعسروف ، كما تودـ ، جعمكا ( 

 ميزلض ،  م ، كالةوووض  فك ( ٍف( ج مةؿ لاا مف ا عراب في كؿ  يكاعاا ؛ 
 ذ لـ تستعمؿ  ٌج لغرض الكصؿ ، فود استعممت كصمض لجعؿ الجممض التي 
 عدها توع معسلرة لما ة ماا فتاخذ  عراب الجممض المعسكرة :  اياا في ذلؾ  اف 

 دؿ كعطؼ ال واف في المعرد ، ككذلؾ ( ًف( التي سموت المخععض مف الذوومض  ال
، فإفك اليةاة كالمعسروف ودخمكياا إمف المكةع ا عرا ي ، فاـ ةوف وعر كف 

ـى  ىف سىوىكيكفي ًميكيـ مكٍرإى ( ]المزمؿ:  ًم [ ووكلكف : ( ٍف( َِةكلل تعال  : (عى
                                                 

 . ُْٓ-ُْْ/ِ( المذؿ السائر في  دب الكاتب كال اعر : ُ(
 . َُُٔ( ال رهاف في عمـك الور ف : ص ِ(



621 

 

ف مةذكؼ كجممض (سوككف ميكـ مخععض مف الذوومض ، كاسماا إمور ال ا
مرإ ( في مةؿ رفع خ رها ، ك( ٍف( كما في ةوزها ، المراد : هي كاسماا 
كخ رها في مةؿ يصب سدت مسد مععكلي : عمـ ، هذا هك مجمؿ  عرا اـ 
لاذه ا وض الكرومض كيةكها ، كما مر  واف ذلؾ ، كالصةو   خراج ( ٍف( مف 

ا ذه يا  لول عم  اليةك ا تي : عمـ ، ةوز ا عراب ، كوككف استيادنا  ل  م
فعؿ كفاعؿ ، ك( ٍف( كصمض ، كجممض (سوككف ميكـ مرإ ( في مةؿ يصب 

 سدت مسد مععكلي ، عمـ .
فاذه هي كظوعض ( ٍف( ةت  التي عيدكٍت عيد اليةاة كالمعسروف ، زائدة 

مى  اّ اٍل ىً وري  ىٍلوىاهي عى   كىٍجًاًل فىاٍرتىدك في يةك  ةكؿ ا تعال  : (فىمىمكا  ىف جى
{ فا وض مف دكف ( ٍف( ج وككف  وف فعؿ (لمكا( كجكا اا ٔٗ ىًصورنا(} وكسؼ : 

ارت اط زميي مةدد ، لكف  ذا  رديا  دخالاما كمواما في ظرفوض (لمكا( 
استعمميا( ٍف( كصمض لتةووؽ هذه الكةدة الزمايوض فوككف الععؿ كالجكاب إمف 

اةد ، كلاذا ةاؿ الزمخ رم في ةكؿ ا ظرؼ كاةد ،  م : في زمف ك 
ـٍ ذىٍرعنا(}لكط :  اؽى ً ًا ـٍ كىإى ّى ً ًا مييىا ليكطنا ًسي اٍّت ريسي لىمكا  ىف جى تعال  : (كى

{ : ((( ٍف( صمض  كدت كجكد الععموف مرت ا  ةدهما عم  ا خر في كةتوف ّّ
ايل متجاكروف ج فاصؿ  وياما ، كايما كجدا في جّز كاةد مف الزماف ، ك

 َ(ُ(ةوؿ : لما  ةس  مجوئاـ فاجاتل المساّة مف غور روث (( 
كهذا هك المعي  الذم  يرود  استعماؿ ( ٍف(  عد (لمكا(  في هذه ا وض 
، كالتي في سكرة وكسؼ ، كتةوؽ ذلؾ ؛ يفك ( ٍف( استعممت كصمض لجعؿ 

 فك  لواّ  فعؿ (لمكا( كجكا اا ، ووعاف في ظرفوتاا الزمايوض ، لوككف المعي  :
ال  ور الوموص عم  كجل وعوكب كارتداده  صورنا ، كمجيّ ال  ور كةعا في 

 زمف كاةد .

                                                 

 َ  ّٓ-ّْ/ُ،كويظر: مغيي الم وب ّْٓ/ّ( الك اؼ  ُ(
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ةاؿ المالوي : ((اعمـ  المطمب الثالث : )أف( ك)كأف( المقففتاف :
( هؿ هي ةرؼ مرك ض  ك  سوطض ، فذهب   يكل ةد اختمؼ  ئمض اليةاة في (كافك

 يكل مركب ، كذهب  كذرهـ  ل   يكل الخموؿ ك عض ال صرووف المتاخروف  ل  
( تككف م ددة كتخعؼ(((ُ(  سوط((  ، كةاؿ : ((فإذا ذ تت ال ساطض فإفك (كافك

)ِ). 
 مكا المرادم فذكر  فك ككياا مرك ض هك مذهب الخموؿ كسو كول 
كايخعش كجماكر ال صرووف كالعراّ ، ذـ ةاؿ : ((فاصؿ الكّـ عيدهـ :  فك 

ا  الت  ول ، فعتةت ( ٍف( ؛ يفك زودنا كايسد ،  ذـ ةدمت الكاؼ اهتمامن
، كةاؿ : ((كذهب  عإاـ  ل   فك  (ّ( المكسكرة ج ودخؿ عمواا ةرؼ جر((

(  سوطض غور مرك ض((  .(ْ( (كافك
ذا خععٍت لـ و طؿ  (  يكاا ةد تخعؼ، كاع كذكر  فك مف  ةكاـ (كافك

جاّ اجسـ  عدها مرفكعنا عمماا ، كهي تعمؿ اليصب في اسـ ظاهر ، فإذا 
 .(ٓ(كايت عاممض في اسـ مإمر

 .(ٔ(كما جاّ في الجي  الدايي جاّ في مغيي الم وب 
ك ةكاـ (كاٍف( هذه م ا اض يةكاـ ( ًف( المخععض مف الذوومض ، مما 
ودؿ عم   فك ( ٍف( في (كاٍف( هي يعساا المخععض مف الذوومض ، كالذم  رود  ٍف 
 ذكره في هذه الوإوض  يكيا لك  دركيا الغرض ايساسي لػ( ًف( المعتكةض الامزة 

ت  ٌج لغرض الكصؿ ، لما كاف ، مذومض كايت  ـ مخععض ، كهك  يكاا ما استعمم

                                                 

 . ِْٖ( رصؼ الم ايي : ص  ُ(
 . ِٖٓ( المصدر يعسل :  ِ(
 . ٖٔٓ( الجي  الدايي : ص  ّ(
 . ٗٔٓ( المصدر يعسل : ص  ْ(
 . ٕٓٓ- ْٕٓ( المصدر يعسل :  ٓ(
 . ُُٗ/ُ( ويظر :  ٔ(
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ذمض داع  ل  هذا التاكوؿ ال عود كاجختّؼ الك ور  وف  ئمض اليةاة ،  فكاؼ 
(كاٍف( هي يعساا كاؼ الت  ول التي تدخؿ عم  المعرد فتجره ،  ٌج  فك العرب 
كايكا وستعويكف  اداة الكصؿ ( ٍف( عيد  إافض هذه الكاؼ  ل  الجممض ، 

طض ، كما  يكاا لوست مرك ض  التاكوؿ الذم ذكركه ، كمف فػ(كاٍف( لوست  سو
ـٍ تىٍغفى  ًصودنا كىاىف لك عىٍميىاهىا ةى  مذمتاا في الور ف الكروـ ، ةكؿ ا تعال  :  (فىجى

{ كاستيادنا  ل  ما ذه يا  لول فإفك  عراب  ةكلل تعال  : ًِْ ايىٍمًس(}وكيس : 
ـٍ تىٍغفى ً ايىٍمًس( هك عم    اليةك ا تي :(كىاىف لك

كاٍف : الكاؼ ةرؼ ت  ول كجر ، ك( ٍف(  داة كصؿ ، كالجممض الععموض 
 (لـ تىٍغفى ً ايىٍمًس( في مةؿ جر  ةرؼ الجر.

 عد دراسض ( ًف( المخععض مف الذوومض في الور ف  القاتمة كنتائج البحث :
كا عم  الكروـ دراسض يةكوض ، ت وف لم اةث  فك جماكر اليةاة كالمعسروف اتعو

 المسائؿ ا توض : 
ُ- )  ٌف ( ًف( المخععض مف الذوومض المعتكةض الامزة تعامؿ معاممض ( فك

الذوومض ، ك يكاا مذماا عاممض كج تدخؿ  جك عم  الجممض اجسموض ؛ لذلؾ ةدركا 
لاا اسمنا مةذكفنا في ةالض دخكلاا عم  ايفعاؿ الياسخض ، عمما  ايكاا لـ 

 ايفعاؿ في الور ف الكروـ. تدخؿ عم  غ ر هذه
 ذا كلي ( ًف( المخععض اسـ مرفكع ، جعؿ هذا اجسـ م تد  كما  عده -ِ

خ ره ، كالم تد  كالخ ر جممض اسموض في مةؿ رفع ، تعرب خ رنا لػ( ًف( المخععض 
،  مكا اسماا المعمكؿ الميصكب فاك إمور الوصض كاجب الةذؼ في الور ف 

 الكروـ.
 ٌف خ ر ( ًف( المخععض ج وككف  ج جممض،  مكا  ف وككف جممض اسموض، -ّ

ّن متصرفنا مس كةها  ػ (ةد،  ّن  ك فع  ك جممض فعموض، وككف فعماا جامدنا  ك دعا
 ك السوف ،  ك ( ذا( ،  ك (لك( ،  ك (لف( ،  ك (لـ( ،  ك (ج( اليافوض،  ك 

 ًف( المعتكةض الامزة الساكيض اليكف وككف خ رها جممض اليداّ ، كهذا وعيي  فك (
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وتعوف  ك وترجك   ف تككف المخععض مف الذوومض  ذا كاف خ رها جممض  صوغض مف 
ّن مإارعنا مس كةنا  ػ  الصو، ا ةدل ع رة المذككرة ،  ٌج  ذا كاف خ رها فع
إذا (ج( اليافوض، فإٌيل ج وتعوف فواا هذا المعي   ٌج  ذا كاف المإارع مرفكعنا، ف

 كرد ميصك نا فاي ( ًف( الياص ض المصدروض.
ةد تمت س ( ًف( المخععض  ػ( ًف( التعسوروض ،  ك الياص ض المصدروض ،  ك -ْ

( ًف( الزائدة  ،  ك التعموموض  معي  ( ذ( ، كالةوووض  فك هذا اجلت اس وةصؿ 
مف  لككف هذه المعايي التي سيملطت عم  ( ٍف( لـ تكف مستكةاة مف ذاتاا،  ؿ

مكإعاا في السواؽ ،  ذ  يكاا  ايكاعاا تتةد جموعاا في غرض  ساسي 
 كاةد، هك  ياا استعممت لغرض الكصؿ  ل  الجممض اجسموض كالععموض.

كفوما واتي مكاإع كركد ( ًف( المخععض في الور ف الكروـ استيادنا  ل  
 ال ركط التي كإعت عم  خ رها كالمذككرة  يعنا.

 
 ععض مف الذوومض في الور ف الكروـمكاإع ( ًف( المخ

 ( ًف( المخععض الداخمض عم  الجممض اجسموض
 السكرة رةماا ا وض

يكضي  يكًرٍذتيميكهىا ً مىا كييتيـٍ تىٍعمىميكفى  ـي اٍلجى ييكديكٍا  ىف ًتٍمكي  اجعراؼ ّْ كى
مى  الظكاًلًموفى   اجعراؼ ْْ فىاىذكفى ميؤىذلفه  ىٍويىايـٍ  ىف لكٍعيىضي الٌمًل عى

ـٍ  مىٍوكي ّىـه عى يكًض  ىف سى ابى اٍلجى يىادىٍكٍا  ىٍصةى  اجعراؼ ْٔ كى
اى ًمفى الٌمًل ً ٌج ً لىٍولً  ٍمجى ظىيحكٍا  ىف جك مى  التك ض ُُٖ كى

ٍمدي ًلٌمًل رىبل اٍلعىالىًموفى  ـٍ  ىًف اٍلةى  وكيس َُ كى ًخري دىٍعكىاهي
 هكد ُْ الٌمًل كى ىف جك ً لىػلى ً جك هيكى فىاٍعمىميكٍا  ىيكمىا  ييًزًؿ ً ًعٍمـً 

ايىؾى   اجي واّ ٕٖ فىيىادىل ًفي الظحميمىاًت  ىف ج ً لىلى ً ٌج  ىيتى سيٍ ةى
مىٍوًل (في ةراّة يافع كوعوكب( اًمسىضي  ىٍف لىٍعيىتتي المكًل عى  اليكر ٕ كىاٍلخى

مىٍواىا (في ةراّة اًمسىضى  ىٍف غىإىبي المكًل عى  اليكر ٗ وعوكب( كىاٍلخى
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 ( ًف( المخععض الداخمض عم  الجممض الععموض المس كةض  ػ (لف(
 السكرة رةماا ا وض
ٍمتيـٍ  ىلكف يكٍجعىؿى لىكيـ مكٍكًعدنا   ىٍؿ زىعى

مىٍوًل   فىظىفك  ىف لكف يكٍوًدرى عى
ْٖ 
ٖٕ  
  

 الكاؼ
 ايي واّ

رىهي المكلي ًفي  الدحٍيوىا كىايًخرىًة فىٍموىٍمديٍد مىف كىافى وىظيفح  ىف لكف وىيصي
 ً سى ىبو ً لى  السكمىاّ

 الةج ُٓ

ًسبى الكًذوفى ًفي ةيميكً ًاـ مكرىضه  ىف لكف ويٍخًرجى المكلي  ـٍ ةى  ى
  ىٍإغىايىايـٍ 

 مةمد ِٗ

ـٍ  ى ىدنا  العت  ُِ  ىٍؿ ظىيىيتيـٍ  ىف لكف وىيوىًمبى الركسيكؿي كىاٍلميٍؤًمييكفى ً لى   ىٍهًموًا
كا  ىف لكف ويٍ عىذيكا ـى الكًذوفى كىعىري  التغا ف ٕ زىعى

مى  المكًل كىًذ نا   الجف ٓ كى ىيكا ظىيىيكا  ىف لكف تىويكؿى اييسي كىاٍلًجفح عى
دنا  الجف ٕ كى ىيكايـٍ ظىيحكا كىمىا ظىيىيتيـٍ  ىف لكف وىٍ عىثى المكلي  ىةى

 الجف ُِ يحعًجزى المكلى ًفي ايٍرضً كى ىيكا ظىيىيكا  ىف لكف 
كهي   ـى  ىف لكف تيٍةصي ًم  المزمؿ َِ عى

 الووامض ّ  ىوىٍةسىبي اييسىافي  ىلكف يىٍجمىعى ًعظىامىلي 
كرى   اجي واؽ ُْ ً يكلي ظىفك  ىف لكف وىةي

ده  مىٍوًل  ىةى  ال مد ٓ  ىوىٍةسىبي  ىف لكف وىٍوًدرى عى
عم  الجممض ال رطوض (لك( ك ( ذا(( ًف( المخععض الداخمض   
 السكرة رةماا ا وض

ـٍ ًفي اٍلًكتىاًب  ىٍف ً ذىا سىًمٍعتيـٍ  وىاًت الٌمًل ويكىعىري  مىٍوكي ةىٍد يىزكؿى عى كى
ّى تىٍوعيديكٍا مىعىايـٍ  ويٍستىٍازى ي ً اىا فى  ً اىا كى

 اليساّ َُْ

ـٍ وىٍاًد ًلمكًذوفى وىًرذيكفى ايىٍرضى ًمف  ىٍعًد  ىٍهًماىا  ىف لكٍك يى ىاّ  لى  اجعراؼ ََُ ىكى
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ٍ يىاهيـ ً ذيييكً ًاـٍ    ىصى
ـٍ وىٍواىًس الكًذوفى  مىييكٍا  ىف لكٍك وى ىاّ الٌملي لىاىدىل اليكاسى   ىفىمى

ًموعنا  جى
 الرعد ُّ

رك تى ىوكيىًت اٍلًجفح  ا لىً ذيكا  فىمىمكا خى  ىف لكٍك كىاييكا وىٍعمىميكفى اٍلغىٍوبى مى
 ًفي اٍلعىذىاًب اٍلميًاوف

 س ا ُْ

مى   طى نا * كى ىلكًك اٍستىوىاميكا عى ـى ةى اىيك كى ىمكا اٍلوىاًسطيكفى فىكىاييكا ًلجى
 الطكًرووىًض جٍسوىٍويىاهيـ مكاّ غىدىةنا

ُٓ-
ُٔ 

 الجف

 الجممض الععموض المس كةض  ػ (ج( اليافوض( ًف( المخععض الداخمض عم   
 السكرة رةماا ا وض

ًس يكٍا  ىجك تىكيكفي ًفٍتيىضه (في ةراّة ا ي عمر(  المائدة ُٕ كىةى
ٍكفى  جك وىٍرًجعي  لواـ ةىٍكج   طل ٖٗ  فىّ وىرى

فك  *  ىج تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى  يخرل ـى الكًذم كى ٍ رىاًهو -ّٕ كىاًع
ّٖ 

 اليجـ

ّو ملف فىٍإًؿ  مى   ىٍي كفى عى ـى  ىٍهؿي اٍلًكتىاًب  ىج وىٍوًدري ًلئىّ وىٍعمى
 المكلً 

 الةدود ِٗ

 
 ( ًف( المخععض الداخمض عم  الجممض الععموض المس كةض  ػ (لـ(

 السكرة رةماا ا وض
ـٍ وىكيف رك حؾى ميٍاًمؾى اٍلويرىل ً ظيٍمـو كى ىٍهمياىا  اًفميكفى ذىًلؾى  ىف لك  اجيعاـ ُُّ غى

ده  ـٍ وىرىهي  ىةى  ال مد  ٕ  ىوىٍةسىبي  ىف لك
 ( ًف( المخععض الداخمض عم  الجممض الععموض المس كةض  ػ (ةد(

 السكرة رةماا ا وض
دىٍةتىيىا يىٍعمىـى  ىف ةىٍد صى  المائدة ُُّ كى
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ابى اليكاًر  ىف ةىٍد  يكًض  ىٍصةى ابي اٍلجى يىادىل  ىٍصةى ٍديىا مىا كى كىجى
ًوا  كىعىدىيىا رى حيىا ةى

 اجعراؼ ْْ

ـٍ  ـى  ىف ةىٍد  ىٍ مىغيكا ًرسىاجًت رى لًا  الجف ِٖ ًلوىٍعمى
 ( ًف( المخععض الداخمض عم  الععؿ الجامد

 السكرة رةماا ا وض
مىؽى  مىا خى مىكيكًت السكمىاكىاًت كىايىٍرًض كى كٍا ًفي مى ـٍ وىيظيري لى  ىكى

ميايـٍ الٌملي ًمف  ّو كى ىٍف عىسى   ىف وىكيكفى ةىًد اٍةتىرىبى  ىجى   ىٍي
 

 اجعراؼ ُٖٓ

فك   ـى الكًذم كى ٍ رىاًهو ًؼ ميكسى  * كىاًع ةي ـٍ وييى كٍا ً مىا ًفي صي ـٍ لى  ى
*  ىج تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى  يٍخرىل * كى ىف لكٍوسى ًلإليسىاًف ً ج مىا 

 سىعى 

ّٔ- 
ّٗ 

 اليجـ

 
 المخععض الداخمض عم  الجممض الععموض الدعائوض( ًف( 

 السكرة رةماا ا وض
مىٍواىا ( ةراّة  يافع(  بى المكلي عى اًمسىضى  ىٍف غىإو  اليكر ٗ كىاٍلخى

ٍكلىاىا  مىٍف ةى اّهىا ييكًدمى  ىف  يكًرؾى مىف ًفي اليكاًر كى  اليمؿ ٖ فىمىمكا جى
 ( ًف( المخععض الداخمض عم  ةرؼ اليداّ

 السكرة رةماا ا وض
فىمىمكا  ىتىاهىا ييكًدم ًمف  ىاًطًح اٍلكىاًدم ايٍومىًف ًفي اٍل يٍوعىًض 
رىًة  ىف وىا ميكسى  ً يلي  ىيىا المكلي رىبح  اٍلمي ىارىكىًض ًمفى ال كجى

 اٍلعىالىًموفى 

 الوصص َّ

ٍؤوىا دكٍةتى الرح ـي * ةىٍد صى يىادىٍويىاهي  ىٍف وىا ً ٍ رىاًهو -َُْ كى
َُٓ 

 الصافات

 ( ًف( المخععض الداخمض عم  الجممض الععموض المس كةض  السوف
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 السكرة رةماا ا وض
ـى  ىف سىوىكيكفي ًميكيـ مكٍرإى   (كلـ ورد دخكلاا في  ًم عى
 الوراف الكروـ عم  الجممض الععموض المس كةض  ػ (سكؼ(  

 المزمؿ َِ

 
 الدراسة الثالثة 

 )إًف( المقففة مف الثقيمة المكسكرة الىمزة في القرآف الكريـ 
 سػػػػـ ا كالةمػػػػد  كالصػػػػّة كالسػػػػّـ عمػػػػ  رسػػػػكؿ ا ، كعمػػػػ   لػػػػل 

 كصة ل كمف كاجه ،  ك عد .
فوػػد ةػػاؿ المػػالوي : (( ػػاب ( ًف( المكسػػكرة المخععػػض ، اعمػػـ  فك لاػػا فػػي 

 الكّـ خمسض مكاإع :
 َََتككف ةرفنا لم رط المكإع ايككؿ :  ٍف 

  َََالمكإع الذايي : ٍ ٍف تككف ةرفنا لميعي 
 َََالمكإع الذالث :  ٍف تككف مخععض مف الذوومض 

 َََالمكإع الرا ع :  ٍف تككف زائدة 
 .(ُ( كصمض (( َََالمكإع الخامس :  ٍف تككف 

كوتيػػػاكؿ هػػػػذا ال ةػػػػث المكإػػػػع الذالػػػث ،  عيػػػػي : ( ًف( المخععػػػػض مػػػػف 
 ما سماها اليةاة . الذوومض ، ك

ك رل ة ػػؿ  ٍف   ػػد   مكإػػكع ال ةػػث  ٍف  يي ػػل عمػػ   يػػل مػػف الخطػػا  ف 
يةجـ عف دراسض مسالض يةكوض ،  ةجض  يل ةػد  ةذاػا يةػكم مػف المتوػدموف  ك 
المتػػاخروف ،  ك  ةذاػػا فػػّف كفػػّف مػػف الدارسػػوف المةػػدذوف  ؛ ييكػػل ةػػد تكػػكف 

كايفكػػػار كالمعمكمػػػات ، كخمعػػػت  ةػػػكث هػػػؤجّ جموعنػػػا تكػػػررت فواػػػا ايسػػػالوب 
كراّها   كاجت لـ تسكك  عد ، ك يكل ةد وككف لدويا طرووض  ك فكػرة جدوػدة  يروػد 

                                                 

 . ُِٗ-ُٖٔ( رصؼ الم ايي ص ُ(
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مػػف خّلاػػا دراسػػض هػػذه المسػػالض ذاتاػػا ،  ك ةػػد وكػػكف ذمػػض يوػػص  ك خمػػؿ مػػا ، 
في دراسض مف توٌدـ ، مما ودفعيا خدمض لمغض الور ف الكروـ سد هذا اليوص ،  ك 

لخمػػؿ، كج وتػاتك  ليػا ذلػػؾ  ٌج  دراسػض المسػالض  رمتاػػا مػف جدوػػد ،  صػّح هػذا ا
مػف ذلػؾ (  ًف( المخععػػض مػف الذوومػػض ، كمػا سػػماها اليةػاة ك ويػػكا ةكاعػدها ، فوػػد 
تيػػػػاكؿ هػػػػذه ايداة  الدراسػػػػض المةػػػػدذكف مػػػػف الدارسػػػػوف كال ػػػػاةذوف  ، كايسػػػػتاذ 

ر ف الكػػروـ ، مةمػػد ع ػػد الخػػالؽ عإػػومل إػػمف كتا ػػل : دراسػػات يسػػمكب الوػػ
 ًف( الخعوعػػض المكسػػكرة الامػػزة فػػي اليةػػك العر ػػي (كمػػا درسػػت إػػمف كتػػاب ، 

ك سػػالو اا فػػػي الوػػػر ف الكػػروـ ، كهػػػك رسػػػالض ماجسػػػتور،  عػػداد طػػػل ع ػػػد الػػػرزاؽ 
 إ ػػراؼ الػػدكتكر مةمػػد رفعػػت ، جامعػػض ايزهػػر ، ك ةػػث تةػػت عيػػكاف : مػػػا 

 مرائي. وخعؼ مف ايةرؼ الم  اض  الععؿ لمدكتكر فاإؿ السا
ك عػػػػػد اطّعػػػػػي عمػػػػػ  كتػػػػػب اليةػػػػػاة الوػػػػػدام  كالمتػػػػػاخروف ، ك ةػػػػػكث 
الدارسػػػوف المةػػػدذوف ، ر وػػػت  يكػػػل ج تػػػزاؿ فػػػي هػػػذه ايداة ةإػػػاوا تةتػػػاج  لػػػ  

 دراسض .
ايكلػػ  : تتعمػػؽ  إهمػػاؿ ( ٍف( عيػػد رفػػع اجسػػـ  عػػدها ، كعػػدـ جػػكاز  

ميعػػكا ،  جعماػػا عاممػػض فػػي اسػػـ مإػػمر كالمعتكةػػض ، فاليةػػاة فػػي كتػػب اليةػػك
ك عإػػاـ ككذوػػر مػػف المعسػػروف  جػػازكا ذلػػؾ فػػي كتػػب التعسػػور فمػػا سػػ ب هػػذا 
ـى ج توػػػاس المكسػػػػكرة عمػػػ  المعتكةػػػػض فتعمػػػؿ مذماػػػػا ةػػػي اسػػػػـ  اجخػػػتّؼ ؟ كًلػػػػ
ـى ج وكػكف ايمػر عمػ  العكػس  مإمر، كما عممت مذماػا فػي اسػـ ظػاهر ؟ كًلػ

 مف ذلؾ فتامؿ المعتكةض ةواسنا عم  المكسكرة ؟
 اجختّؼ في عمض  همالاا . الذايوض :

 الذالذض : الغرض مف تخعوعاا .
 الرا عض : الّـ العارةض .

كةد  ةذيا هذه الوإاوا اير ع في الم ةث ايكؿ تةػت عيػكاف : ( ًف( 
 المخععض  وف ا هماؿ كا عماؿ .
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الخامسض : تتعمؽ  اجختّؼ  وف ما ذهب  لول سو كول كمف ت عل  ػافك 
المكسػكرة الامػزة كالسػاكيض اليػكف ، المخععػض مػف الذوومػض ، ك ػوف مف  يػكاع ( ًف( 

ما يسب  لػ  العػراّ كمػف ت عػل  ػافك ( ٍف( هػذه يافوػض  معيػ  (مػا( ، كةػد كجػدت 
كذورنا مف المعسروف مف  خذ  اػذا المػذهب فػي التعسػور ، فػػ( ٍف( فػي يةػك :  ٍف 

ي يافوػػػض كجـ زوػػػده لصػػػادؽه ،  هػػػي  ذ ػػػات  كجـ (لصػػػادؽ( ةػػػرؼ تككوػػػد ،  ـ هػػػ
(لصػػػػػادؽ(  معيػػػػػ  ( جك( ؟ كهػػػػػذا مػػػػػا تإػػػػػميل الم ةػػػػػث الذػػػػػايي الػػػػػذم جعمتػػػػػل 

  عيكاف : ( ًف( المخععض  وف ا ذ ات كاليعي .
ك عد  ٍف تاكد عيدم صكاب ما ذهػب  لوػل العروػؽ ايكؿ  ػرزت عيػدم 
مآخػػذ مػػا ذهػػب  لوػػل العروػػؽ الذػػايي كاتإػػةت  دلػػض  طّيػػل ، كهػػذا مػػا تإػػميل 

لػػػث الػػػذم جعمتػػػل  عيػػػكاف : مآخػػػذ الوػػػكؿ  ػػػاليعي كاجسػػػتذياّ ك دلػػػض الم ةػػػث الذا
  طّيل . 

 المبحث األكؿ : )إًف( المقففة بيف اإلوماؿ كاإلعماؿ
ةاؿ الرإي : (كميع   ك عمي فػي  المطمب األكؿ : في كتب النحك :

المكسػػػػكرة المخععػػػػض الماممػػػػض مػػػػف توػػػػدور إػػػػمور ال ػػػػاف  عػػػػدها ، كجػػػػكز ذلػػػػؾ 
 .(ُ( المعتكةض( عإاـ ةواسنا عم  

كجاّ في رسالض جامعوض ،  فك مف اليةاة مف ميع تودور إمور ال اف 
لػ  ةػكؿ الزمخ ػرم  ، كمياـ مف  جاز ، مستيدنا  ل  ةكؿ الرإي المذككر ، كاع
في كتا ػل : ايةػاجي اليةكوػض ، ةوػث جعػؿ :  ٍف زوػده لميطمػؽه ،  توػدور :  يكػل 

 .(ِ( ا كالجممض خ رها((زوده ميطمؽه ، عم   فك إمور ال اف اسما
كعمػػػػ  الػػػػرغـ ممػػػػا ةالػػػػل الرإػػػػي كالزمخ ػػػػرم فػػػػي كتا ػػػػل : ايةػػػػاجي 
اليةكوػػػض الػػػذم لػػػـ وتسػػػفك لػػػي الةصػػػكؿ عموػػػل فػػػإفك اليةػػػاة ة مامػػػا ك عػػػدهما ةػػػد 

 صرةكا  ميع ذلؾ مف ذّذض  كجل :
                                                 

 ّٖٔ/ْ(   رح الرإي عم  الكافوض  ُ(
 . ُْٕ(   ًف الخعوعض المكسكرة الامزة في اليةك العر ي  ص  ِ(
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ايكؿ :  ياػػػـ فرةػػػكا  ػػػوف المعتكةػػػض كالمكسػػػكرة  ػػػافك المعتكةػػػض (( وكػػػكف 
((ك يكاػػا تيصػػب اجسػػـ كترفػػع الخ ػػر  ٌج  فك (ُ( إػػمور  مػػر ك ػػاف((اسػػماا   ػػدنا 

كلػػػػػوس كػػػػػذلؾ المكسػػػػػكرة ، كالزمخ ػػػػػرم يعسػػػػػل  كجػػػػػب فػػػػػي (ِ( اسػػػػػماا ميػػػػػكم((
 .(ّ(المعصؿ جعؿ المعتكةض مف دكف المكسكرة  تودور :  يكل 

الذايي :  فك اليةاة عممػكا  همػاؿ ( ٍف( لػزكاؿ اختصاصػاا ، كالموصػكد 
 ػػػذلؾ جػػػكاز دخكلاػػػا عمػػػ  الجمػػػؿ الععموػػػض كاجسػػػموض ، كهػػػذا ممػػػا وكجػػػب عػػػدـ 
توػػػدور إػػػمور  ػػػاف لاػػػا عيػػػد دخكلاػػػا عمػػػ  الععػػػؿ ؛ يفك هػػػذا التوػػػدور وجعماػػػا 

همػاؿ مختصض  الدخكؿ عمػ  اجسػـ ، كهػي عيػدهـ لوسػت كػذلؾ ، كلػـ وعممػكا  
المعتكةػػػض ،  ػػػؿ  جمعػػػكا عمػػػ   يػػػل ((ج وجػػػكز فواػػػا  ٌج ا عمػػػاؿ ل وائاػػػا عمػػػ  

 .(ْ(اختصاصاا  ايسماّ  ٌج  فك اسماا ج وككف  جك إمور  اف مةذكفنا(( 
الذالػػػث : تصػػػروةاـ  اػػػذه الوإػػػوض ؛  ذ  فك اليةػػػاة ة ػػػؿ الزمخ ػػػرم   

است ػػاد سػػو كول عمػػ   ةػػد ميعػػكا  ٍف ووػػدركا لممكسػػكرة إػػمور  ػػاف ، فوػػدك عػػده 
رفػػػع اجسػػػـ  عػػػد ( ًف( المكسػػػكرة  مػػػا وػػػدؿ عمػػػ   فك ايصػػػؿ فواػػػا ذلػػػؾ فوػػػاؿ : 
ٍف عمػػػركه لخوػػػره ميػػػؾ ، لمػػػا خععاػػػا  (كاعمػػػـ  ياػػػـ ووكلػػػكف :  ٍف زوػػػده لػػػذاهبه ، كاع

ككػػذلؾ  (ٔ(ك(لكػػف( ةػػوف تخعػػؼ تامػػؿ (ٓ( جعماػػا  ميزلػػض (لكػػف(  ةػػوف خععاػػا((
عمت  ميزلتاا .  ( ًف( التي جي

                                                 

 . ُٓٗ(  رصؼ الم ايي ص  ُ(
 . ُِٕ( الجي  الدايي ص  ِ(
 . ّٕٖ-ّٖٓ( ويظر : المعصؿ ص  ّ(
 . َُٕالمورب ج ف عصعكر ص (  ْ(
 .ُّٗ/ِ( كتاب سو كول :  ٓ(
 .ُّٔ/ِ(المصدر يعسل:  ٔ(
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ت اد عم  يص اا لّسـ الظاهر فواؿ : ((كةدذيا مف يذػؽ  ػل  يكػل كاس
سػػمع مػػف العػػرب مػػف ووػػكؿ :  ٍف عمػػرنا لميطمػػؽه((
، كع ارتػػل تعوػػد  فك عمماػػا (ُ( 

عمالاػا الظػاهر  وكلػل : ((ك هػؿ  في اجسػـ الظػاهر ةموػؿ ، كةػد عمػؿ  همالاػا كاع
فلوىيكايـٍ  ًّ لٌمػا لىويػكى ٍف كيػ (}هكد : المدويض ووػرؤكف : ( كاع ـٍ [ وخععػكف ُُُرى حػؾى  عمػالىاي

ذلؾ  فك الةرؼ  ميزلض الععػؿ ، فممػا ةػذؼ مػف يعسػل  ػيّ لػـ  َََكويص كف
ػا  كذػرهـ  وغور عممل كما لـ وغور عمؿ : لـ وؾي ، كلػـ  ي ىػٍؿ ، ةػوف ةػذؼ ، ك مك
فادخمكها فػي ةػركؼ اج تػداّ ةػوف ةػذفكا ، كمػا  دخمكهػا فػي ةػركؼ اج تػداّ 

 ،(ِ( اا (ما((ةوف إمكا  لو
كةاؿ الم رد : ((فما  الاا لمكاخععت مػف الذوومػض المكسػكرة اختوػر  عػدها 

كمف ر ل اليصب  اا  ك  المعتكةض مع التخعوؼ ةػاؿ : همػا  ميزلػض َََالرفع 
الععؿ فإذا خععتا كايتا  ميزلض فعؿ  مةذكؼ ، فالععؿ وعمؿ مةذكفنا عممل تاًمػا 

ا ، فعمػؿ عممػل كاليػػكف فوػل ، كايةػوس الرفػػع ، فػذلؾ ةكلػؾ : لػػـ وػؾي زوػده ميطمونػػ
 عػػدها ، يفك ( ٍف(  يمػػا   ػػػ ات الععػػؿ  ػػالمعظ ج  ػػػالمعي  ، فػػإذا يوػػص المعػػػظ 

 .(ّ( ذهب ال  ل((
كجػػاز اليصػػب  اػػا َََكةػػاؿ : ((فػػإف يصػػ ت  اػػا لػػـ تةػػتج  لػػ  الػػّـ

، فممػا  ذا كايت مخععض مف الذوومض ، ككايت الذوومض  يكما يص ت ل  ااا  الععػؿ 
ف ةػػػذؼ ميػػػل ،  ةػػػذؼ مياػػػا صػػػار كععػػػؿ مةػػػذكؼ ، فعمػػػؿ الععػػػؿ كاةػػػد ، كاع
ػا الػذوف رفعػكا  اػا فوػالكا :  يكمػا   ػ ات الععػؿ  كوكلؾ : لـ وؾي زوده ميطمونا ، ك مك
في المعظ ج في المعي  ، فممكا يوصػت عػف ذاؾ المعػظ الػذم  ػل   ػ ات الععػؿ 

 .(ْ(  تداّ((رجع الكّـ  ل   صمل ؛ يفك مكإع ( ٍف( اج
                                                 

 .َُْ/ِالمصدر يعسل: ُ) (
 َُْ/ِ(المصدر يعسل:  ِ(
 ّْٔ/ِ( الموتإب :  ّ(
 .َٓ/ُ( الموتإب :  ْ(
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 ذا ةوػػػؿ :  فك المكسػػػكرة  يهممػػػت ؛  يكػػػل زاؿ  ػػػ ااا  الععػػػؿ مػػػف ةوػػػث 
ا   ااا  الععؿ  التخعوؼ  ، فكػاف  المعظ  التخعوؼ ، فإفك المعتكةض ةد زاؿ  وإن
وي غػػي  ف تكػػكف كالمكسػػكرة ماممػػض ، كالةوووػػض  فك ( ًف( المكسػػكرة عيػػد سػػو كول 

ععػػؿ فةسػػب،  ػػؿ لككياػػا تصػػ    ػػالتخعوؼ كالم ػػرد لػػـ تامػػؿ لػػزكاؿ  ػػ ااا  ال
 ةرؼ ا تداّ .

هذا فوما وتعمؽ  إهمالاػا كعمتػل ،  مكػا ةإػوض ر ػط  همالاػا  عػدـ توػدور 
ػػػػػا  إػػػػػمور  عػػػػػدها فوػػػػػد ةػػػػػاؿ سػػػػػو كول : ((كركل الخموػػػػػؿ، رةمػػػػػل ا ،  فك ياسن

 .(ُ(ووكلكف :  فك  ؾ زوده ماخكذه ، فواؿ : هذا عم  ةكلل :  يكل  ؾ زوده ماخكذه((
( الذوومػػػض مػػػف الةػػػركؼ التػػػي تيصػػػب ايسػػػماّ ، فػػػإذا كرد  عػػػدها  فػػػػ( فك
( ةػػػد يصػػػ ت اسػػػمنا مإػػػمرنا ،  ػػػا ، فإيكمػػػا هػػػذا وكػػػكف عمػػػ   فك ( فك اجسػػػـ مرفكعن

 كالتودور :  يكل . 
ػػػػا ( ًف( المخععػػػػض المكسػػػػكرة الامػػػػزة ، فإيكػػػػل ج ومػػػػـز فواػػػػا توػػػػدور هػػػػذا   مك

ييكاػػػا  ػػػالتخعوؼ تكػػػكف ةػػػرؼ ا تػػػداّ  الإػػػمور  ذا دخمػػػت عمػػػ  اسػػػـ مرفػػػكع ؛
ػػا  كذػػرهـ فادخمكهػػا فػػي ةػػركؼ اج تػػداّ  ماممػػض ، كهػػذا مػػا عيػػاه  وكلػػل : ((ك مك

 (ِ( ((ةوف ةذفكا ، كما  دخمكها في ةركؼ اج تداّ ةوف إمكا  لواا (ما(
 ف اف ( ٍف(  اف ( يكما( ، كمتاهما ترفع اجسـ  عدها عم  اج تداّ .

لوإػػوض  وكلػػل : ((فػػإٍف ةػػاؿ ةائػػؿ : فمػػا  الاػػا لمػػا ك كإػػ  الم ػػرد هػػذه ا
خععت مف الذوومض المكسكرة اختور  عدها الرفع  ، كلـ وصم  ذلػؾ فػي المخععػض 
مػػػف المعتكةػػػض  ٌج  ف ترفػػػع عمػػػ   ف وإػػػمر فواػػػا ؟ ةوػػػؿ : يفك المعتكةػػػض كمػػػا 
 عػػػدها مصػػػدر ، فػػػّ معيػػػ  لاػػػا فػػػي اج تػػػداّ ، كالمكسػػػكرة  يكمػػػا دخمػػػت عمػػػ  

 (ّ( داّ كخ ره ((اج ت
                                                 

 .ُّْ/ِ( كتاب سو كول :  ُ(
 . ُّٕ/ِ، كويظر : َُْ/ِ(المصدر يعسل :  ِ(
 .  ّْٔ/ِ( الموتإب :  ّ(
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فوػػػد  جمػػػع اليةػػػاة عمػػػ   فك مػػػف العػػػركؽ ايساسػػػوض  ػػػوف ( ًف( المخععػػػض 
ًف( المخععػػػػض المكسػػػػكرة الامػػػػزة ،  يػػػػل وجػػػػب  ٍف ووػػػػٌدر لاػػػػا  المعتكةػػػػض الامػػػػزة (كاع
معمػػػكؿ مةػػػذكؼ، سػػػمكه إػػػمور الوصػػػض  ك إػػػمور ال ػػػاف ؛ ييكاػػػا عيػػػدهـ ج 

ػػا المكسػػكرة  فػػّ وصػػ   ف وي  وػػٌدر لاػػا هػػذا الإػػمور؛ ييكاػػا تكػػكف  ج عاممػػض،  مك
ذا كردت عاممػػض فإيكاػػا تعمػػؿ فػػي ظػػاهر ج فػػي مإػػمر، كةػػد  عيػػدهـ ماممػػض، كاع

 صٌرح  اليةاة  اذه الةوووض ك كإةكها ،
فود ةاؿ الػرإي: ((كمػيع   ك عمي اليةكم في المكسكرة المخععض مف  

كتا ػل  كةد  كإػ    ػك عمػي اليةػكم ذلػؾ  فػي (ُ( تودور إمور ال اف  عدها((
{، ِْالمسائؿ الم كمض : فود است اد  وكلل تعػال : ( ف كػاد لوإػمحيا(}العرةاف :

ػػض لػػػ( ًف( المخععػػض ( ِ( ذػػـ ةػػاؿ: (( يكػػل ج إػػمور فواػػا(( كذكػػر  يكػػل ج إػػمور ةصك
زوػػده لكاذ ػػان(( ك ػػوكف  يكػػل ج وجػػب  ٍف ( ّ(المكسػػكرة الامػػزة ((فػػي مذػػؿ:  ف كجػػدؾ ى

ض ، ةت  لػك كجػب فتةاػا  عػد دخػكؿ (عممػتي (عمواػا،  وككف فواا إمور الوصك
( الذوومػض  كةميا ((عممتي  ٍف كجدؾى زوده لكاذ نا( ؛ يفك ( ٍف( هيػا لػوس  صػماا ( فك
( الذوومػض المكسػكرة الامػزة ؛ لػذا ج وكػكف فواػا  المعتكةض الامزة ،  ؿ  صػماا ( فك

ٍف سػػػػوككفي إػػػػمور ، فاػػػػي لوسػػػػت كػػػػػ( ًف( المعتكةػػػػض الامػػػػزة  فػػػػي يةػػػػك (عمػػػػـ  
((يفك هػػػػػذا الإػػػػػمور  يكمػػػػػا وكػػػػػكف فػػػػػي ( ًف( المخععػػػػػض َََ{َِميكـ}المزمػػػػػؿ:

( ال ػػػػػػػدودة (المعتكةػػػػػػػض الامػػػػػػػزة( كلوسػػػػػػػت هػػػػػػػذه  (المعتكةػػػػػػػض الامػػػػػػػزة ( مػػػػػػػف ( فك
ف كجػديا  كذػرهـ لعاسػووف ( }ايعػراؼ : (ْ(كتمؾ(( . كةػاؿ فػي ةكلػل تعػال  : (كاع
 . (ٓ(ور(({:  يكل((ج وصم   ف وككف في ( ٍف( هذه إمَُِ

                                                 

 . ّٖٔ/ ْ رح الرإي :(  ُ(
 . ٕٓ(  المسائؿ الم كمض صِ(
 . ٕٓ(  المصدر يعسل صّ(
 .ٕٓالمصدر يعسل ص (  ْ(
 ٖٓالمصدر يعسل ص (  ٓ(
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( المكسػكرة  ذا خععػت ارتعػع   كةاؿ   ك الةسف الكراؽ : ((كهػك  فك ( فك
( المعتكةػػض الم ػػددة  ذا خععػػت  يإػػمر فواػػا  مػػا  عػػدها  اج تػػداّ كالخ ػػر ، ك( فك

يكمػػا كجػػب ذلػػؾ فػػي ( ًف( المعتكةػػض ،  كلػػـ وجػػب فػػي المكسػػكرة ؛ َََاسػػماا  كاع
ػػػا المكسػػكرة فاػػػي توػػػع فػػػي ك َََيفك المعتكةػػض ةػػػد ةميػػػا  يكاػػػا كمػػا  عػػػدها اسػػػـ مك

صػػػدر الكػػػّـ ، فػػػإذا ارتعػػػع مػػػا  عػػػدها لػػػػـ تكػػػف  يػػػا إػػػركرة  لػػػ  توػػػدور اسػػػػـ 
كةاؿ ا ف الةاجب : (( يكما ةكـ اليةكوكف  إإمار اسـ ( ف( فواػا ،  (ُ(فواا((

ػػا ذ ػػت  ععػػٍت مطموىػػا ، كلػػـ وةكمػػكا  ػػذلؾ فػػي المكسػػكرة المخععػػض ؛ ييكػػل لمك  ذا خي
(}هػػػػكد :  عمػػػػاؿ المخععػػػػض المكسػػػػ ًّ ف كي { تعػػػػذر ُُُكرة فػػػػي مذػػػػؿ ةكلػػػػل : (كاع

 إػػػػػمار اسػػػػػماا ؛  ذ ج وكػػػػػكف لاػػػػػا ميصػػػػػك اف ؛ فكجػػػػػب  جك ويوػػػػػدكر لاػػػػػا اسػػػػػـ 
 (ّ( كةاؿ : ((كلـ وودركه في ( ًف( المكسكرة ال تض يمروف(( (ِ( خر((

كذكػر ا ػػف وعػوش  فك المكسػػكرة  ذا  يلغػػي عمماػا فػػي الظػاهر  يلغػػي فػػي 
ػػػا(( ك مػػػا المعتكةػػػض لػػػـ تمػػػ، عػػػف العمػػػؿ  الكموػػػض كج تصػػػور  الةكػػـ كالتوػػػدور  وإن

 ػػػالتخعوؼ ةػػػرؼ ا تػػػداّ ،  يكمػػػا ذلػػػؾ فػػػي المكسػػػكرة ،  ػػػؿ وكػػػكف فواػػػا إػػػمور 
يمػػا  جػػازكا ا إػػمار فػػي ( ًف( المعتكةػػض   (ْ(ال ػػاف((  كعمػػؿ ذلػػؾ  وكلػػل : (( كاع

عتكةػض مف ة ؿ  فك اتصاؿ المكسكرة  اسػماا كخ رهػا اتصػاؿ كاةػد، كاتصػاؿ الم
وعيػػي : اتصػػاؿ العامػػؿ  ػػالمعمكؿ  كاتصػػاؿ الصػػمض ( ٓ(  مػػا  عػػدها اتصػػاجف((

   المكصكؿ.

                                                 

 َْٔ( عمؿ ايةك : ص ُ(
 ّْٓ، كا وإاح في  رح المعصؿ ج ف الةاجب ص  ٖٕٓ/ِ(  مالي ا ف الةاجب ِ(
 ّّٓ( ا وإاح في  رح المعصؿ ص ّ(
 .ْٗٓ/ْالمعصؿ :  رح (  ْ(
 .ْٗٓ/ ْ:   ( المصدر يعسلٓ(
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كةاؿ ا ف عصػعكر فػي ( ًف( المخععػض المكسػكرة الامػزة : ((ك مػا ( ٍف(  
عمالاا كج وككف اسماا  ج ظاهرنا(( فوجكز  لغاؤها كاع
)ُ). 

ذا كةاؿ الرإي في  اب إمور الوصض كال ػاف : ((ج وجػكز ةػذؼ هػ
الإػػمور لعػػدـ الػػدلوؿ عموػػل ...  ج مػػع ( ٍف(  ذا خععػػت فاػػك جـز ،  ذا خععػػت 

كذكػر  ف المعتكةػض ((تعمػؿ فػي إػمور  ػاف موػٌدر ( ِ(المعتكةض جاز  عمالاا((
 خّؼ المكسكرة الممغاة فإذا  يلغوت ظاهرنا  لغوػت مطمونػا كلػـ تعمػؿ توػدورنا((
)ّ )

يمػػا عممػػت المعتكةػػض الممغػػاة ظػػاهرنا فػػي إػػمور  ػػاف  كعمػػؿ ذلػػؾ  وكلػػل : ((كاع
موػػػدر((  ياػػػا كصػػػمتاا  توػػػدور المصػػػدر  م المعػػػرد (( خػػػّؼ ( ًف( المكسػػػكرة 

 .(ْ( فإياا مع جممتاا لوست  تودور المعرد((
كجػػػاّ فػػػي  ػػػرح التصػػػرو  عمػػػ  التكإػػػو  : (( فك اليةػػػاة لػػػـ وجوػػػزكا 

وجعماػػػا  توػػػدور إػػػمور  ػػػاف  عػػػد ( ًف( المكسػػػكرة المخععػػػض ؛ يفك هػػػذا التوػػػدور
عاممػػػض كالمعتكةػػػض ، كةػػػد ذه ػػػكا  لػػػ   يكاػػػا ماممػػػض ؛ لػػػذلؾ  ختصػػػت المعتكةػػػض 

 . (ٓ( تودور إمور  اف  عدها مف دكف المكسكرة((
ععػػػػػٍت ( ٍف(،  م :   ػػػػػرط  ٍف ج وكػػػػػكف  كةػػػػػاؿ الصػػػػػٌ اف: ((كةكلػػػػػل: كخي

وعيػػػي  ػػػل إػػػمور ال ػػػاف كةػػػاؿ: ((فػػػإٍف كلواػػػا فعػػػؿ كجػػػب ( ٔ(اسػػػماا إػػػمورنا((
فك اسػػػػػماا إػػػػػمور ال ػػػػػاف كالجممػػػػػض الععموػػػػػض ا همػػػػػاؿ ،  كج وػػػػػدع  ا عمػػػػػاؿ كاع
 م: عيػػػػد دخػػػػكؿ ( ًف( المكسػػػػكرة عمػػػػ  الجممػػػػض الععموػػػػض ج وصػػػػ    (ٕ(خ رهػػػػا((

                                                 

 .ُِٕالمورب ، ص(  ُ(
 .ْٖٔ/ ِ رح الرإي : (  ِ(
 . ْٗٔ/ِ(  المصدر يعسل : ّ(
 المصدر يعسل كالصعةض يعساا.(  ْ(
 .ُِِ/ِ رح التصرو  عم  التكإو  : (  ٓ(
 .ْْٗ/ُةا وض الصٌ اف عم   رح اي مكيي : (  ٔ(
 .َْٓ/ ُالمصدر يعسل : (  ٕ(
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ا دعػاّ  اياػػا عاممػض فػػي إػػمور  ػاف مةػػذكؼ، كا دعػػاّ  ػافك الجممػػض الععموػػض 
 خ رها.

  ػ ل (( فك المعتكةػض  :كعمؿ عمػؿ المعتكةػض مػف دكف المكسػكرة  وكلػل 
( موصػػػكدنا  ػػػل الماإػػػي  ك ايمػػػر ،   الععػػػؿ ؛ يفك لعظاػػػا كمعػػػظ الععػػػؿ (عػػػضك
كالمكسػػػكرة ج ت ػػػ ل  ٌج ايمػػػر كػػػػ(ًجٍد( فكػػػذلؾ  كذػػػرت ( ًف( المعتكةػػػض المخععػػػض 
  وػػاّ عمماػػػا عمػػػ  كجػػػل و ػػػوف فوػػل الإػػػعؼ ، كذلػػػؾ  ٍف جعػػػؿ اسػػػماا مةػػػذكفنا 

كرة  فك طم اػػػا لمػػػا كممػػػا وكجػػػب مزوتاػػػا عمػػػ  المكسػػػَََلتكػػػكف  ػػػذلؾ عاممػػػض 
تعمػػػػػؿ فوػػػػػل مػػػػػف جاػػػػػض اجختصػػػػػاص كمػػػػػف كصػػػػػموتاا لمعمكلاػػػػػا ، كج تطمػػػػػب 
المكسػػكرة مػػا تعمػػؿ فوػػل  ٌج مػػف جاػػض اجختصػػاص، فإػػععت  ػػالتخعوؼ ك طػػؿ 

 (ُ( عمماا  خّؼ المعتكةض ((
فمـ  جد يةكًوا  جاز  عماؿ ( ًف( المكسػكرة فػي اسػـ مإػمر فػي كتػب 

فػػي غورهػػا مػػف كتػػب اليةػػك التػػي رجعػػتي  لواػػا ، اليةػػك التػػي توػػدـ ذكرهػػا ، كج 
كايصػػكؿ فػػي اليةػػك ج ػػف السػػراج كالممػػع ج ػػف جيػػي ، ك ػػرح عوػػكف ا عػػراب 
لممجا ػػػعي ، كالمعصػػػؿ فػػػي عمػػػـ العر وػػػض لمزمخ ػػػرم ، كك ػػػؼ الم ػػػكؿ فػػػي 
اليةػػػػك لمةوػػػػدرة الوميػػػػي ، كالغػػػػرة المخعوػػػػض ج ػػػػف الخ ػػػػاز ، كا ر ػػػػاد  لػػػػ  عمػػػػـ 

الم ػػػػػايي لممػػػػػالوي ، كالجيػػػػ  الػػػػػدايي لممػػػػػرادم ،  ا عػػػػراب لمكو ػػػػػي ، كرصػػػػؼ
كمغيي الم وب ك رح  ذكر الػذهب ج ػف ه ػاـ ، ك ػرح ا ػف عووػؿ عمػ   لعوػض 

 ا ف مالؾ 
لػػـ  جػػد  ةػػدنا مػػف اليةػػاة فػػي  المطمػػب الثػػاني : فػػي كتػػب التفسػػير :

كتب اليةك غور الزمخ رم في كتا ل : ايةاجي ، ةاؿ  اذا اجسػـ المةػذكؼ 
خععض المكسكرة الامزة ، كما تودـ تعصوؿ ذلؾ في المطمب السا ؽ في ( ًف( الم

ػػا المعسػػركف فوػػد مػػاؿ  ،  ػػؿ ةػػالكا هػػذا فػػي ( ًف( المخععػػض المعتكةػػض الامػػزة ،  مك

                                                 

 .ْٓٓ-ْْٓ/ ُالمصدر يعسل : (  ُ(
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ػػػػا متػػػػاعي الةوػػػػاًة  ٍف كيػػػػؿح ذلػػػػؾى لىمك  كذػػػػرهـ  لػػػػ  توػػػػدوره ، فعػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كاع
: ((مػػف خعػػؼ (لمػػا(  مكػػي  ػػف   ػػي طالػػب الووسػػي { ةػػاؿّٓالػدحيوا(}الزخرؼ : 

ّن َََجعػؿ ( ٍف( مخععػػض مػػف الذوومػض  كوجػػكز  ٍف وكػػكف اسػـ ( ٍف( مإػػمرنا ، هػػا
كةػػاؿ (ُ(مةذكفػػض ك(كػػؿ( رفػػع  اج تػػداّ كمػػا  عػػدها الخ ػػر، كالجممػػض خ ػػر( ٍف(((

ػػػػا عمواػػػػا ةافظه(}الطػػػػارؽ : { ((مػػػػف ةػػػػر  ْفػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : ( ٍف كيػػػػؿح يعػػػػسو لمك
كتصػةوةل : َََ، ك( ٍف( مخععػض مػف الذوومػض  تخعوؼ (لمػا( جعػؿ (مػا( زائػدة 

 يكػػل لعمػػ  كػػؿ يعػػس ةػػافظ ، فػػػ(ةافظ( م تػػد  ك(لعمواػػا( الخ ػػر ، كالجممػػض خ ػػر 
 .(ِ((كؿ((( 

كؿى ًمٍيػػػػػػػػػلي كفػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػراب ةكلػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػال :  ـٍ ًلتىػػػػػػػػػزي ٍكػػػػػػػػػريهي ػػػػػػػػػافى مى ف كى كىاًع
ةػػاؿ : ((كةػػد ةػػر  الكسػػائي  عػػت  الػػّـ ايكلػػ ، كإػػـ  ْٔ  ػػراهوـ: اٍلًج ىػػاؿي 
، فالّـ ايكل  جـ تاكود عم  هذه الوراّة ، ك( ف( مخععض مػف الذوومػض (ّ(الذايوض

يكػل كػاف مكػرهـ لتػزكؿ ميػل الج ػاؿ(( كفػي  (ْ(كالااّ مإمرة مػع( ٍف( توػدوره : كاع
ـٍ لىغىػػاًفمً  عػػراب ةكلػػل تعػػال :  ػػًتًا ػػف ًدرىاسى ف كييكػػا عى ةػػاؿ:  ُٔٓاييعػػاـ: وفى كىاًع

(( ( ٍف( مخععض مف الذوومض عيد ال صػرووف كاسػماا مإػمر معاػا ، توػدوره :  يكػا 
ػػاييكا لىوىويكليػػػكفى . كفػػػي  عػػراب ةكلػػػل تعػػػال :(ٓ( كيكػػا(( ٍف كى ، ُٕٔالصػػػافات:كىاًع

ةاؿ:((ك( ٍف( مخععض مف الذوومض عيد ال صرووف، كلزمػت الػّـ فػي خ رهػا لمعػرؽ 
 .(ٔ( ك وف( ًف( اليافوض، فاسـ( ف( مإمر ك(كايكا( كما عدها خ ر( ٍف((( وياا 

                                                 

 . ِّٖ/ِم كؿ  عراب الور ف (  ُ(
 .ْٗٔ/ِم كؿ  عراب الور ف : (  ِ(
 . ّْْويظر : غوث اليعع ص (  ّ(
 .ّْٓ/  ُ(  م كؿ  عراب الور ف: ْ(
 .ََّ/  ُ(  المصدر يعسل: ٓ(
 .ِْٓ-ِْْ/  ِ(  المصدر يعسل: ٔ(
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كؿي ًمٍيػػػػػػػػلي كفػػػػػػػػي  عػػػػػػػػراب ةػػػػػػػػكؿ ا تعػػػػػػػػال : ـٍ لىتىػػػػػػػػزي ٍكػػػػػػػػريهي ػػػػػػػػافى مى ف كى كىاًع
، فػي ةػراّة الكسػائي ،  عػت  الػّـ ايكلػ  مػف (لتػزكؿ( ْٔ  راهوـ: اٍلًج ىاؿي 

يكل(( (ُ( كإـ ايخورة ،  .(ِ( ةاؿ الت روزم:((كالااّ مإمرة مع( ٍف( تودوره : كاع
ػػاييكٍا ًمػػف ةىٍ ػػؿي لىًعػػي كةػػاؿ الزمخ ػػرم فػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال  :  ف كى كىاًع

ػػػّؿو مح ًػػػوفو  ((( ٍف( مخععػػػض مػػػف الذوومػػػض ، كالػػػّـ هػػػي  ُْٔ ؿ عمػػػراف: إى
فك ال ػػاف كالةػػدوث  كػػايكا مػػف ة ػػؿ لعػػي العارةػػض  وياػػا ك ػػوف اليافوػػض، كتوػػدوره : كاع

ف كيػػػػا عػػػػف دراسػػػػتاـ لغػػػػافموف (  ( ّ( إػػػػّؿ م ػػػػوف(( كجعػػػػؿ ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كاع
ف كجػػػػديا  كذػػػػرهـ ُٔٓ}اييعػػػػاـ :  يكػػػػل كيػػػػا( ، كةكلػػػػل تعػػػػال  : (كاع {  توػػػػدور ((كاع

فك ال ػػػػػػاف كالةػػػػػػدوث كجػػػػػػديا  كذػػػػػػرهـ َُِلعاسػػػػػػووف(}ايعراؼ :  {  توػػػػػػدور ((كاع
ف كيػػػتى ًمػػػ { ٍّف ة مػػػل لمػػػف الغافموف(}وكسػػػؼ : فاسػػػووف(( ، كةكلػػػل تعػػػال  : (كاع

فك ال اف كالةدوث كيت مػف ة ػؿ  وةائيػا  لوػؾ مػف الغػافموف عيػل ((   معي  ((كاع
ف كيػػػػا لخػػػػاطئوف( }وكسػػػػؼ :  فك  ػػػػاييا ُٗ، كةكلػػػػل تعػػػػال  : (كاع {  توػػػػدور ((كاع

ف كادكا لوعييكيػؾ( }ا سػراّ :  { ّٕكةاليا  يا كيا خاطئوف(( كةكلل تعال  : (كاع
ف كيػػػػػػػػػػػا   توػػػػػػػػػػدور (( فك  ال ػػػػػػػػػػاف ةػػػػػػػػػػار كا  ٍف وعتيػػػػػػػػػػكؾ(( كةكلػػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػػال  : (كاع

فك ال اف كالوصض كيا لم تموف((َّلم تموف(}المؤميكف :   .( ْ( {  تودور ((كاع

                                                 

عػراب الوػراّات السػ عض كعمماػا ج ػػف ُْٔ/ّ(  ويظػر : المةػرر الػكجوز ج ػف عطوػض ُ( ، كاع
، كالػػدر ُٔٓ/ٓ، كال ةػػر المةػػوط ي ػػي ةوػػاف اييدلسػػي ُٕٗخالكوػػل ايصػػ اايي ص 

، كالم ػػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب ج ػػػف عػػػادؿ الدم ػػػوي ُِٕ/ٕالمصػػػكف لمسػػػموف الةم ػػػي 
ُُ/ُّْ. 

 .َُٕ(  الممخص في  عراب الور ف: صِ(
 .ِْٕ/  ُ(  الك اؼ: ّ(
 . َُٖ/ّ،  ٕٓٔ/ِ،  ِْٖ/ِ،  ِْْ/ِ،  ُُّ/ِ،  ٖٕ/ِ(  الك اؼ: ْ(



639 

 

ػػػػػػػػاييكا كجعػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػك ال ركػػػػػػػػات  ػػػػػػػػف ايي ػػػػػػػػارم : ةكلػػػػػػػػل تعػػػػػػػػال :  ٍف كى كىاًع
يكاـ كايكا ووكلكف((  ُٕٔالصافات:لىوىويكليكفى   (ُ( تودور: ((كاع

ـٍ الرازم الزمخ رم ؛  ذ جعػؿ ةػكؿ ا تعػال :كت ع  ػٍديىا  ىٍكذىػرىهي ف كىجى كىاًع
فك ال ػػػػاف كالةػػػػدوث كجػػػػديا  كذػػػػرهـ  َُِايعػػػػراؼ: لىعىاًسػػػػًووفى   معيػػػػ : ((كاع
(}ا سراّ :  (ِ(فاسووف(( ف كىاديكٍا لىوىٍعًتييكيىؾى  معيػ  ((  فك { ّٕكةكلل تعال  : (كىاًع

 .(ّ( يؾ ((ال اف  يكاـ ةار كا  ٍف وعتيك 
ف كىايىػػػػػػػػػػػػٍت كةػػػػػػػػػػػػاؿ العك ػػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػراب ةكلػػػػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػػػػال  :  كىاًع

ً وػػػػػػػػػػػػػػػرىةن  ف كجػػػػػػػػػػػػػػػديا  كذػػػػػػػػػػػػػػػرهـ ُّْال وػػػػػػػػػػػػػػػرة: لىكى ، كةكلػػػػػػػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػػػػػػػال  : (كاع
، (ْ( {((( ٍف( مخععػػػض مػػػف الذوومػػض كاسػػػماا مةػػػذكؼ((َُِلعاسػػووف(}ايعراؼ : 

يكا كجديا((   .(ٓ(كجعؿ التودور في ا وض الذايوض : ((كاع
ككمػػا ت ػػع الػػرازم الزمخ ػػرم فوػػد ت عػػل ال وإػػاكم ، فوػػاؿ  فػػي ةكلػػل  

(} ؿ عمػراف :  ف كىاييكٍا ًمف ةىٍ ؿي لىًعي إىّؿو محً وفو {((( ٍف( هػي ُْٔتعال  :( كىاًع
كالمعي  :  فك ال اف كايكا مف ة ؿ  عذض الرسكؿ في  َََالمخععض  مف الذوومض 
ـٍ كىاعً كجعػػػػػػػػؿ ةكلػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػال  : ( (ٔ( إػػػػػػػػّؿ ظػػػػػػػػػاهر(( ػػػػػػػػػًتًا ػػػػػػػػػف ًدرىاسى ف كييكػػػػػػػػا عى

يكػػل كيػػا(( ُٔٓاييعػػاـ: لىغىػػاًفًموفى  ف كييكػػا تعػػال  :كةكلػػل  (ٕ(  توػػدور : ((كاع كىاًع
ػػاًطًئوفى   (ٖ( {  معيػػ  (( كالةػػاؿ :  فك  ػػاييا  يكػػا كيػػا مػػذي وف((ُٗوكسػػؼ : }لىخى

                                                 

 . َُّ/ِ(  ال واف في غروب  عراب الور ف : ُ(
 ِّْ/ٓ(  معاتو  الغوب ِ(
 . ّٕٗ/ٕ(  المصدر يعسل ّ(
، كويظػػر :  عػػراب الةػػدوث الي ػػكم  ّْٓ/ِ،  َُْ/  ُ(  الت وػػاف فػػي  عػػراب الوػػر ف: ْ(

 . َِّص 
 . ّْٓ/ِ(  المصدر يعسل : ٓ(
 . ْٔ/ِ يكار التيزوؿ (  ٔ(
 . َُٗ/ِ(  المصدر يعسل ٕ(
 . ُْٕ/ّ(  المصدر يعسل ٖ(



641 

 

(}ا سراّ : كةكلل  ف كىاديكٍا لىوىٍعًتييكيىؾى  معي  ((  فك ال اف ةار كا  {ّٕتعال  : (كىاًع
: (ً ف كيػػؿح يىٍعػػسو ككػػذلؾ جعػػؿ ةكلػػل تعػػال   (ُ( ٍف وكةعػػكؾ فػػي العتيػػض ((  َََ

اًفظه(}الطارؽ :  مىٍواىا ةى  (ِ  تودور : (( فك ال اف كؿ يعس لعمواا(( {ْلكمكا عى
ف كىايىػػػػػػٍت :ككػػػػػػذلؾ ت عػػػػػػل الجػػػػػػّجف فػػػػػػي  عػػػػػػراب ةػػػػػػكؿ ا تعػػػػػػال  كىاًع

اًفظه(} الطارؽ : ُّْال ورة: لىكىً ورىةن  مىٍواىا ةى ،كةكلل تعال  (ً ف كيؿح يىٍعسو لكمكا عى
كجعػػػّ ( ٍف( فػػػي ةكلػػػل  (ّ( { ((ك( ٍف( مخععػػػض مػػػف الذوومػػػض كاسػػػماا مةػػػذكؼ((ْ

ػػّؿو  ػػاييكٍا ًمػػف ةىٍ ػػؿي لىًعػػي إى ف كى (} ؿ عمػػراف :  تعػػال  :( كىاًع {  توػػدور : ُْٔمح ًػػوفو
 (ْ( يكاـ 

ٍف كييكػا عػف  ك  ك السػعكد ،   فوػاؿ :  فك اسػـ ( ٍف( فػي ةكلػل تعػال : (كاع
ـٍ لغافموف( }ا يعاـ :   . (ٓ({ ((إمور ال اف مةذكؼ((ُٔٓدراسًتًا

ػػػػاييكٍا ًمػػػػف ةىٍ ػػػػؿي لىًعػػػػي :كا لكسػػػػي ، فجعػػػػؿ ةػػػػكؿ ا تعػػػػال  :    ف كى كىاًع
(} ؿ عمراف : كةػاؿ  (ٔ( (( فك ال اف كػايكا مػف ة ػؿ(( {  معي ُْٔإىّؿو محً وفو

(فػػػػي  عػػػػراب ةكلػػػػل  ٍععيػػػػكجن ػػػػافى كىٍعػػػػدي رى ليىػػػػا لىمى {  َُٖ} ا سػػػػراّ :  تعػػػػال  :(ً ف كى
(( ( ٍف( مخععػػض مػػف الذوومػػض  ، كاسػػماا إػػمور ال ػػاف كالػػّـ فارةػػض ،  م :  فك 

 (ٕ( ال اف هذا((
ػػػػػػػػف ةىٍ ًمػػػػػػػػًل لىًمػػػػػػػػفى كةػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي  عػػػػػػػػراب ةكلػػػػػػػػل تعػػػػػػػػال    ف كييػػػػػػػػتـي مل : (كىاًع
ػػػػآللوفى  يكػػػػـ كيػػػػتـ ، فخعػػػػؼ ( ٍف( كةػػػػذؼ اجسػػػػـ ُٖٗال وػػػػرة :  }الإك {  م ((كاع

                                                 

 . . ِّٔ/ّ(  المصدر يعسل ُ(
 . َّّ/ٓ(  المصدر يعسل ِ(
 . ُٗٓ،  ِِ(  تعسور الجّلوف صّ(
 . ُٕ( المصدر يعسل ص ْ(
 .ّْٔ/ِ(   ر اد العوؿ السموـ  ل  مزاوا الكتاب الكروـ  ٓ(
 . ِّٔ/ِ(  ركح المعايي ٔ(
 . ُٕٗ/ٖ(  المصدر يعسل ٕ(
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ـٍ لىعىاًسػًووفى  كةػاؿ فػي ةكلػل تعػال  : (ُ( ك يهممت عف العمػؿ(( ػٍديىا  ىٍكذىػرىهي ف كىجى  )(كىاًع
{ (( ك( ٍف( مخععض مػف الذوومػض ، كإػمور ال ػاف مةػذكؼ ، َُِ} ايعراؼ : 

 (ِ( كج عمؿ لاا فول  ؛ ييكاا ممغاة عم  الم اكر((

كهي ممغاة عم  ايكذر عيد اليةاة فوما وتعمؽ  عدـ عمماػا فػي اجسػـ 
الظػػاهر ، فػػإذا  يلغػػي عمماػػا هػػذا،  يلغوػػت مطمونػػا ، فمػػـ تعمػػؿ توػػدورنا ،  م : لػػـ 

 تعمؿ في اسـ مإمر
ـٍ  ٍف ًع ىادىًتكي ككذلؾ ت عل ا ف عا كر؛ فواؿ في ةكلل تعال  : (ً ف كييكا عى

(} وكيس :  ( كاسماا إمور ال افِٗلىغىاًفًموفى  (ّ((({ ، ((ك( ٍف( مخععض مف ( فك
(}ا سػراّ :  (ّ(((ال ػاف ف كىػاديكٍا لىوىٍعًتييكيىؾى كمذػؿ هػذا ةػاؿ فػي ةكلػل تعػال  : ((كىاًع
ّٕ})ْ) 

 ٌج  يكل خالؼ مف ت عل فجعؿ الساك الػذم كةػع فوػل الزمخ ػرم مػذه نا 
ػػػػّؿو يةكونػػػػا ؛ فوػػػػاؿ متعمػػػػدنا فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : ػػػػاييكٍا ًمػػػػف ةىٍ ػػػػؿي لىًعػػػػي إى ف كى كىاًع

(} ؿ عمػػراف : { ((ك( ٍف( مخععػػض ماممػػض ، كالجممػػض  عػػدها خ ػػر عػػف ُْٔمح ًػػوفو
إػػمور ال ػػػاف عمػػػ  ر م صػػػاةب الك ػػػاؼ ، كهػػػك التةووػػػؽ  ذ ج كجػػػل لػػػزكاؿ 
ععػت ، فوػد  عمماا مع  واّ معياها ، كج كجل لمتعرةض  وياا ك وف المعتكةػض  ذا خي

منا ، هك إمور ال اف ،  ؿ يجد المكسكرة اكل    واّ العمػؿ عيػد ةدركا لاا اس
التةووػػؽ ؛ ييكاػػا  ـ ال ػػاب ؛ فػػّ وػػزكؿ عمماػػا  سػػاكلض ، كةػػاؿ جماػػكر اليةػػاة 
و طػػؿ عمماػػا، كعمػػ  هػػذا فػػالمراد  إهمالاػػا  يكاػػا ج تيصػػب معػػردوف ،  ػػؿ تعمػػؿ 

 (ٓ( في إمور  اف  كجممض((
                                                 

 . ْْٖ/ُ(  المصدر يعسل ُ(
 . ُٕ/ٓ( المصدر يعسل ِ(
 . ٗٔ/ُُ(  التةرور كالتيكور ّ(
 . ُّٕ/ُْ(  المصدر يعسل ْ(
 . ِٖٕ/ّ( التةرور كالتيكور ٓ(
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الاػػا عػػدـ عمماػػا فػػي اجسػػـ الظػػاهر كةػػد ت ػػوف  فك اليةػػاة ةصػػدكا  إهم
كفي اجسـ المإمر، كةد كذر ما ي ل اليةاة عمػ   فك ( ًف( المكسػكرة ج وجػكز 
 ٍف ووػػدر لاػػا إػػمور  ػػاف لككياػػا ماممػػض ،  خػػّؼ ( ًف( المعتكةػػض ، فػػإيكاـ لػػـ 
ووػػدركا لاػػا هػػذا الإػػمور  جك اإػػطرارا ؛ ذلػػؾ لوسػػكغكا عمماػػا ، ةػػاؿ الرإػػي ، 

ا ػػف الةاجػػب فومػػا وتعمػػؽ  إػػمور ال ػػاف  ك الوصػػض : ((ةكلػػل  كهػػك و ػػرح ةػػكؿ
( كخذفػػػػػػل ميصػػػػػػك نا إػػػػػػعوؼ( ج وجػػػػػػكز ةػػػػػػذؼ هػػػػػػذا الإػػػػػػمور لعػػػػػػدـ الػػػػػػدلوؿ 

((َََعمول ((  ذا خععت فإيكل جـز  (ُ( ةكلل ( جك مع ( فك
ك رل  يكل ج وص  ايخذ  مػا  ػاع فػي كتػب ا عػراب كالتعسػور ، ممػا 

يفك هػذا التيػاةض ج وعسػر  ٌج  تخطئػض  ةػد ياةض ما  اع في كتػب اليةػك ؛ 
العػػروووف ، كج  ػػد مػػف  ٍف وكػػكف الخطػػا ةػػد كةػػع فػػي كتػػب التعسػػور كا عػػراب ؛ 
يفك اليةاة ج ودكيكف ةإوض يةكوض في كت اـ اليةكوض  ٌج  عد دراستاا كالتذ ػت 
 مياػػا ،  خػػّؼ الوإػػاوا اليةكوػػض التػػي وتياكلاػػا المعسػػركف كالمعر ػػكف التػػي ج
وككف تياكلاـ  واها في العادة كايغمب  جك ارتجاجن ،  ؿ مخالعض المعسػروف هػذه 
ػػا  ك  ّن عػػف تعمػػد ،  ػػؿ صػػدرت مػػياـ سػػاكنا  ك كهمن لميةػػاة لػػـ تجػػح مػػياـ  صػػ
ّن  فك  ف فػػي كتػػب اليةػػك ، كالػػدلوؿ عمػػ  ذلػػؾ مػػذ يسػػواينا لمػػا  ػػاع كاسػػتور كديكل

ـٍ كىاعً اليوسػػػػػػػػػػػػػػػا كرم ةػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػي ةػػػػػػػػػػػػػػػكؿ ا تعػػػػػػػػػػػػػػػال  : ػػػػػػػػػػػػػػػٍديىا  ىٍكذىػػػػػػػػػػػػػػػرىهي ف كىجى
، ((هػػي المخععػػض مػػف الذوومػػض  ػػدلوؿ الػػّـ العارةػػض َُِايعػػراؼ: لىعىاًسػػًووفى 
فك ال ػاف كالةػدوث عمميػا َََ كةد عممت في إمور  اف مودر، كالتوػدور : كاع

ف كييػػػتى ًمػػػف ةىٍ ًمػػػًل لىًمػػػفى  (ِ(  كذػػػرهـ فاسػػػووف(( ، كةػػػاؿ فػػػي ةػػػكؿ ا تعػػػال  : (كىاًع
فك ال ػػاف َََ{ ((هػػي المخععػػض مػػف الذوومػػض ّ}وكسػػؼ : اٍلغىػػاًفًموفى  كالمعيػػ  : كاع

مػػػف الغػػػافموف ، كو ػػػدك  يػػػل ةػػػاؿ هػػػذا  سػػػ ب  (ّ( كيػػػت مػػػف ة ػػػؿ  وةائيػػػا  لوػػػؾ((
                                                 

 . ْٖٔ/ِ(  رح الرإي عم  الكافوض ُ(
 .ِّٗ/ّ(  غرائب الور ف كرغائب العرةافِ(
 . ٓٔ/ْ(  المصدر يعسل : ّ(
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كػػده  يعسػػػل عيػػػد يسػػوايل لمػػػا اسػػتور فػػػي كتػػب اليةػػػك ؛  دجلػػض  يكػػػل يػػاةض مػػػا  
مىػػػ  الكػػػًذوفى هىػػػدىل المٌػػػلي  ً وػػػرىةن ً جك عى ف كىايىػػػٍت لىكى }ال وػػػرة : تعسػػػور ةكلػػػل تعػػػال :( كىاًع

{ ذ ةػػاؿ فػػي  عرا اػػا مػػا يصػػل : ((هػػي ( ًف( المخععػػض التػػي ومزماػػا الػػّـ ُّْ
 َََالعارةض  وياا ك وف ( ًف( اليافوض ، كتتاوا  التخعوؼ لمػدخكؿ عمػ  ايفعػاؿ 

( ٍف( فػػي الظػػاهر، ككػػذا فػػي التوػػدور، فػػّ ووػػدر إػػمور ال ػػاف ،  كو طػػؿ عمػػؿ
ععت(( ( المعتكةض  ذا خي ػا ،  يكػل لػك  (ُ( كما وودر في ( فك كالػدلوؿ عمػ  ذلػؾ  وإن

كايػت مخػالعتاـ عػػف عمػد كعمػـ  مػػا  جمػع عموػػل اليةػاة فػي كتػػب اليةػك لي اػػكا 
  ميػع  عمػاؿ عم  ذلؾ ، كلسمعيا مياـ  مذؿ ةكلاـ : ذهب جماكر اليةاة  لػ

( ًف( المخععض في اسـ مإمر  ك تودوره ، كالصكاب جكاز ذلؾ ، كما فعؿ ا ف 
 عا كر كما تودـ .

كةػػد  ويػػا مػػف ة ػػؿ  ف اليةػػاة ةػػد صػػركةكا  ايكػػل جوصػػ   ٍف ووػػدر لػػػ( ًف( 
ذا كردت عاممػض فإيكاػا  المخععض المكسكرة اسػـ مةػذكؼ ؛يياػا عيػدهـ ماممػض، كاع

ف كىػاييكٍا ًمػف تعمؿ في ظاهر ج في م إمر، لذلؾ في تعسور ةكلػل تعػال  : (كىاًع
(} ؿ عمراف : {عوب   ك ةواف اييدلسي عمػ  كػّـ ُْٔةىٍ ؿي لىًعي إىّؿو محً وفو

مكي  ف   ي طالب الووسي كالزمخ رم  وكلل : (( كةاؿ الزمخ رم ( ٍف( هػي 
دوره :  فك ال اف المخععض مف الذوومض كالّـ هي العارةض   وياا ك وف اليافوض ، كتو

كالةدوث كايكا مف ة ؿ لعػي إػّؿ م ػوف ، ايتاػ  ، كةػاؿ مكػي، كةػد ذكػر  فك 
( ٍف( يافوض كالّـ  معي  ( جك(  م : كما كايكا مػف ة ػؿ  ٌج فػي إػّؿ م ػوف ، 
ػػا سػػو كول فإيكػػل ةػػاؿ : ( ٍف( مخععػػض مػػف الذوومػػض  ةػػاؿ : هػػذا ةػػكؿ الكػػكفووف ، ك مك

ياػـ كػايكا مػف ة ػؿ فػي إػّؿ م ػوف ،  كاسماا مإػمر كالتوػدور عمػ  ةكلػل : كاع
فظار مف كّـ الزمخ رم  يكل ةوف خععت ةذؼ اسماا ، كهك إػمور ال ػاف 
كالةدوث ، كمف كّـ مكي  ٌياا ةوف خععت ةذؼ اسماا ، كهػك إػمور عائػد 

                                                 

 . ِْْ/ُ( غرائب الور ف : ُ(
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عمػػ  المػػؤميوف ، ككػػّ هػػذوف الػػكجاوف ج يعػػرؼ يةكًوػػا ذهػػب  لوػػل،  يمػػا توػػرر 
، عيػديا مػف كتػب  اليةػك كمػف ال ػوكخ ،  يكػؾ  ذا ةمػت:  فك زوػدنا ةػائـه، ذػـ خععػػتى

فمذهب ال صرووف  ذ ذاؾ كجااف،  ةدهما جكاز ا عماؿ، كوككف ةالاػا كهػي 
مخععػػػػػض كةالاػػػػػا كهػػػػػي م ػػػػػددة،  ٌج  ٌياػػػػػا ج تعمػػػػػؿ فػػػػػي مإػػػػػمر، كميػػػػػع ذلػػػػػؾ 
 الككفوكف، كهـ مةجكجكف في السماع الذا ت مف لساف العرب. كالكجػل الذػايي
كهػػػك ايكذػػػر عيػػػدهـ،  يكاػػػا ماممػػػض ج تعمػػػؿ ج فػػػي ظػػػاهر كج فػػػي مإػػػمر، ج 

 .(ُ(ممعكظ  ل كج مودر ال تض((
كما يس ل   ك ةواف  ل  مكي  يكل ةاؿ : ((كةاؿ سو كول : ( ٍف( مخععض 
مف الذوومض كاسماا مإمر (( لـ  جده  في كتا ل : م كؿ  عراب الور ف ، كما 

 ، كلوس لل  م  صؿ كاف في : الكتاب . فك سو كول لـ ووؿ هذا 
كعوػػػب عمػػػ  كػػػّـ الزمخ ػػػرم فػػػي مكإػػػع  خػػػر، فعػػػي  عػػػراب ةكلػػػل 

ػػػفتعػػػال : ف كييكػػػا عى ـٍ لىغىػػػاًفًموفى  كىاًع ػػػًتًا ةػػػاؿ الزمخ ػػػرم :  ُٔٓاييعػػػاـ: ًدرىاسى
يكل كيا عػف دراسػتاـ غػافموف، عمػ   ف الاػاّ إػمور ال ػاف(( ، (ِ(((كايصؿ، كاع

( ًف( فواؿ   ػك ةوكػاف: (ةػ اؿ الزمخ ػرم:  فك اسػماا إػمور ال ػاف كهػذا ومػـز  فك
( ًف( المخععػض مػف الذوومػض  ذا لزمػت  المخععض عاممض، كالذم يص اليةاة عمول  فك

  (.ّ( الّـ فاي ماممض، جتعمؿ في ظاهر كج مإمر، جمذ ت كج مةذكؼ((
كةػػػػػػد كافػػػػػػؽ السػػػػػػموف الةم ػػػػػػي   ػػػػػػا ةوػػػػػػاف ، فوػػػػػػاؿ فػػػػػػي  عػػػػػػراب ةكلػػػػػػل 

ـٍ لىعىاًسػػػػًووفى (تعػػػػال  : ػػػػٍديىا  ىٍكذىػػػػرىهي ف كىجى ((( ٍف( هػػػػذه هػػػػي  َُِايعػػػػراؼ: كىاًع
المخععػػػض ، كلوسػػػت هيػػػا عاممػػػض لم ا ػػػرتاا الععػػػؿ فػػػزاؿ اختصاصػػػاا الموتإػػػي 
فك ال ػاف كالةػدوث ، فظػاهر هػذه الع ػارة  ياػا   عمالاا ، كةػاؿ الزمخ ػرم : كاع

 ػػػك ال وػػػاّ هيػػػا  ايكاػػػا معممػػػض ك فك اسػػػماا إػػػمور ايمػػػر كال ػػػاف ، كةػػػد صػػػرح  
                                                 

 .ُْٖ/  ّ(  ال ةر المةوط: ُ(
 .ٖٕ/  ِ(  الك اؼ: ِ(
 .َْٓ، ُّّ/  ْ(  ال ةر المةوط: ّ(
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كهذا مذهب اليةكووف ،  عيي اعتوػاد  عمػاؿ  َََمعممض ك فك اسماا مةذكؼ 
المخععػػض مػػف هػػذه الةػػركؼ فػػي ( ًف( المعتكةػػض عمػػ  الصػػةو  ، كفػػي (كػػاٍف( 

 (.ُ( الت  ول ، ك مكا ( ًف( المخععض المكسكرة فّ((
كذككر   ك  كهذا هك الذم استور في كتب اليةك، ك جمع عمول اليةاة ،

ةوػػػاف اييدلسػػػي  ػػػل المعسػػػروف ، ككمػػػا جػػػاّ فػػػي الػػػدر المصػػػكف : ((يفك ( ًف( 
المخععػػػػض  يمػػػػا تعمػػػػؿ فػػػػي الظػػػػاهر عمػػػػ  غوػػػػر ايفصػػػػ  ، كج عمػػػػؿ لاػػػػا فػػػػي 

 (.ِ(المإمر ، كج ويودر لاا اسـ مةذكؼ ال تض((
ا ػػػتار فػػػي كتػػػب اليةػػػك  فك ( ًف(  المطمػػػب الثالػػػث : عمٌػػػة إومالىػػػا :

كج تػػػزاؿ هػػػذه العمػػػض تت ياهػػػا الدراسػػػات (.ّ(هممػػػت لػػػزكاؿ اختصاصػػػااالمخععػػػض  ي 
 (ْ(الةدوذض 

كةد ذكر اليةاة هذه العمض استيادنا  ل  ما جعمكه مف ةكاعد اليةك :  فك 
ما اختص عمؿ كما لـ وختص لـ وعمؿ ، ةاؿ سػو كول : ((هػذا  ػاب الةػركؼ 

 عػػدها ايفعػاؿ ، كهػػي : التػي وجػػكز  ٍف ومواػا  عػػدها ايسػماّ كوجػػكز  ٍف ومواػا 
ذ كيةك ذلؾ ؛ جيكاا ةركؼ ج تعمؿ(( يما ككايما كاع  (ٓ( لكف كاع

كفػػي ذلػػؾ يظػػر فػػػ(ما( اليافوػػض مػػف ايةػػرؼ غوػػر المختصػػض  ، لكياػػا 
تعمؿ  ذا دخمت عم  الجممض اجسموض كج تعمؿ  ذا دخمت عم  الجممػض الععموػض 

 ، ككذلؾ (ج( اليافوض .
 ًف( ال ػػػػرطوض مختصػػػػض  الػػػػدخكؿ عمػػػػ  ككػػػػؿ مػػػػف ( ذا( ال ػػػػرطوض ك( 

 الععؿ ، لكف ايكل  ج تعمؿ كالذايوض تعمؿ .
                                                 

 . ََْ/ٓ(  الدر المصكف : ُ(
 . ِّْ/ٗ،  ّٓ/ٔ، كالم اب في عمـك الكتاب :  ِْٕ/ّ(  ويظر : المصدر يعسل ِ(
 . َُٗصؼ الم ايي ص ، كر  ُِٕ(  ويظر :  المورب ج ف عصعكر ص ّ(
 . ُّٗ،  ُّٔ-ُّّ(  ويظر : ( ًف( الخعوعض ص ْ(
 . ُُٔ/ّ ـ  ٖٔ/ّ(  كتاب سو كول ٓ(
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ك(لك( مف ايةرؼ غور العاممض عم  الرغـ مف  يكاـ  وصرةكف  اياػا 
 (ُ(مختصض  الدخكؿ عم  الععؿ 

كمػػػف المعػػػركؼ  فك السػػػوف ك(سػػػكؼ( ك(ةػػػد( مختصػػػض  الػػػدخكؿ عمػػػ  
ا  يكاا ج تع  مؿ .الععؿ ، كمف المعركؼ  وإن

 فالوكؿ  افك ( ٍف(  يهممت لزكاؿ اختصاصاا ج ويعككؿ عمول .
ةػػاؿ الػػػدكتكر فاإػػػؿ  المطمػػػب الرابػػػع : الغػػػرض مػػػف تقفيػػػؼ )أف( :

ا مػػػف ايةػػػرؼ الم ػػػ اض  الععػػػؿ تخعػػػؼ  السػػػامرائي : (( وػػػذكر اليةػػػاة  فك ةسػػػمن
( ، غور  يكاـ لـ و ويكا ( ك(لكفك ( ك(كافك ( ك( فك الغرض مػف   كاخرها كهي : ( فك

هػػػذا التخعوػػػؼ كج فائدتػػػل ، كةػػػد تت عػػػت هػػػذا ايمػػػر كاسػػػتعماجتل ككازيػػػت  ػػػوف 
اليصػػػكص فايتاوػػػت  لػػػ   فك العػػػػرب  يمػػػا وخععػػػكف مػػػػا وخععػػػكف مػػػف ايةػػػػرؼ 
الم ػػ اض لغػػرض ورمػػكف  لوػػل كفائػػدة وطم كياػػا ، كاتإػػ  لػػي  يمػػا وععمػػكف ذلػػؾ 

 لغرإوف : 
ميةصػرنا فػي ةسػـ مػف الجمػؿ تكسوع دائرة اجستعماؿ  عد  ٍف كػاف -ُ

 اجسموض فاص   و مؿ الجمؿ الععموض كاجسموض .
ِ- ) ( ك( فك  (.ِ( ((َََتخعوؼ معي  التككود في ( فك
( كيظوراتاػا كاإػةض ج تةتػاج  لػ     كمعرفض الغرض مػف تخعوػؼ ( فك

دراسض ، هذا مف جاض كمػف جاػض  خػرل فإيكػل غوػر صػةو   فك اليةػاة لػـ و ويػكا 
هػػػذا التخعوػػػؼ ، فوػػػد عمػػػؿ اليةػػػاة  همػػػاؿ ( ًف( المكسػػػكرة لػػػزكاؿ  الغػػػرض مػػػف

اختصاصػػػاا ، كالمػػػراد مػػػف ذلػػػؾ دخكلاػػػا عمػػػ  الجمػػػؿ اجسػػػموض كالععموػػػض  عػػػد 
 التخعوؼ .

                                                 

 . ْٖٓ/ْ، ك رح المعصؿ ج ف وعوش  ْْٗ/ِ( ويظر : الغرة المخعوض ُ(
(  مػػا وخعػػؼ مػػف ايةػػرؼ الم ػػ اض  الععػػؿ ، مجمػػض كموػػض ا داب ، جامعػػض  غػػداد ، ص ِ(

ُُٓ . 
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ػػػػػػض  الػػػػػػدخكؿ عمػػػػػػ  ايسػػػػػػماّ (( ذا خععػػػػػػت  ( المختصك كذكػػػػػػركا  فك ( فك
اؿ  م : جػػاز دخكلاػػا عمػػ  ايفعػػ (.ُ( ك يهممػػت كلوػػت ايفعػػاؿ كايسػػماّ((َََ

 (ِ(كايسماّ 
((هػي ( ًف( كةد  كإ  اليوسا كرم ، كما تودـ ، هذا الغػرض  وكلػل : 

المخععػػض التػػي تمزماػػا الػػّـ العارةػػض  وياػػا ك ػػوف ( ًف( اليافوػػض ، كتتاوػػا  ػػالتخعوؼ 
 (ّ( ((َََلمدخكؿ عم  ايفعاؿ 

 (ْ(كذكركا  يكاا ت و  كالذوومض تعود تككود الجممض
(  يكػػل وػػراد  ػػل تخعوػػؼ كمػػف ال ػػدواي  ٍف و ػػور  اليةػػاة  لػػ  تخعوػػؼ ( فك

ف  ػئت خععتاػا ،  تككودها ، ف اياا  اف يكف التككود التي ةاؿ الم ػرد فواػا (كاع
ذا ذومت فاي   د تككودنا((  (ٓ( كهي  ذا خععت مؤكدة ، كاع

( الذوومػػض تعوػػد التككوػػػد فػػإذا خععػػت خػػػؼ تككوػػدها كهػػذا مػػػا  ككػػذلؾ ( فك
ل : ((كج وجػػكز اتصػػاؿ (مػػا(  المخععػػض  ؛ يفك صػػرح  ػػل  عػػض اليةػػكووف  وكلػػ

 (ٔ( التخعوؼ تكهوف لمتككود ، كهك  ميزلض تاكود كاةد كالت دود  ميزلض تاكودوف((
كلػػـ وعػػرؽ اليةػػاة  ػػوف الذوومػػض كالمخععػػض مػػف ةوػػث كمتاهمػػا تعوػػد تككوػػد 
ر الجممض اجسموض ، سكل  فك الذوومض   د تككوػدنا مػف المخععػض ، كةػد  ػوف الػدكتك 

فاإػػؿ السػػامرائي صػػةض هػػذا المػػذهب  تط وػػؽ مإػػمكيل عمػػ  ةكلػػل تعػػال  : 
(}وكسػػػػػػػؼ :  ٍف كييكػػػػػػا لىخاًطئوفى ( ُٗ( كاع { كةكلػػػػػػػل تعػػػػػػػال  : ( يكػػػػػػػا كييكػػػػػػػا خػػػػػػػاًطئوفى

                                                 

 . َِٖ، كالجي  الدايي ص   ْْٓ/ِالمخعوض (  الغرة ُ(
 . َِٖ(   يظر : الجي  الدايي صِ(
 . ِْْ/ُ(  غرائب الور ف ّ(
 . َُٗ، كرصؼ الم ايي ص  ّْْ/ِ( ويظر : الغرة المخعوض ْ(
 . ُِ/ّ( الموتإب ٓ(
 . ٖٓ- ْٖ( ك ؼ الم كؿ في اليةك لمةودرة الوميي ص  ٔ(
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{ فػػذكر  فك الذوومػػض فػػي ا وػػض الذايوػػض  كػػد مػػف المخععػػض فػػي ا وػػض ٔٗ}وكسػػؼ : 
 (ُ(ايكل   

د ا وض ايكل  هػك غوػر مؤككػد ا وػض كج تص  هذه المكازيض ؛ يفك ميؤكك 
(}وكسػػؼ :  ٍف كييكػػا لىخاًطئوفى {  ككػػدت ُٗالذايوػػض ؛ فػػػ( ٍف( فػػي ةكلػػل تعػػال  : ( كاع
( }وكسػػػؼ :  {  كػػػدت ٔٗالععػػػؿ ، ك( ٍف( فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : ( يكػػػا كييكػػػا خػػػاًطئوفى

ٍف ذهػػب مػػا ذهػػب  لوػػل اليةػػاة مػػف  فك  اجسػػـ : كالػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرئي ، كاع
ذوومض استعممت لتككود الجممض اجسموض ، لكيكل عاد ك كد  يكاا اسػتعممت لتككوػد ال

(  التػػي ج تؤكػػد  ٌج  اجسػػـ ج لتككوػػد الجممػػض ،  كػػد ذلػػؾ  وكلػػل : (( خػػّؼ ( فك
ٍف كيكا لعػاعموف( ، ك ( يكػا كيكػا فػاعموف( فايػت تمةػظ  الجمؿ اجسموض كوكلؾ : (كاع

مػػػي  ،  خػػػّؼ الذايوػػػض ، فػػػإفك اجهتمػػػاـ ميصػػػب  فك ايكلػػػ   كػػػدت الةػػػدث العع
 (ِ( عم  فاعؿ الةدث كصاة ل ج عم  الةدث الععمي ((

)  كفاعؿ الةدث كصاة ل في ةكلؾ ( يكا كيكا فاعموف( هك اسـ ( فك
ذا  رادكا  ( الذوومػػػػػػض ، كاع فػػػػػػالعرب  ذا  رادكا تككوػػػػػػد اجسػػػػػػـ اسػػػػػػتعممكا ( فك

 عممكا ( ًف( الخعوعض .تككود الجممض اجسموض  ك الععموض است
هػػذا مػػف جاػػض كمػػف جاػػض  خػػرل ، فإيكػػل  ذا ةوػػؿ :  فك الذوومػػض  كػػد مػػف 
المخععػػض ، فػػإفك المخععػػض تؤكػػد مػػا لػػـ تسػػتطع الذوومػػض  ٍف تؤكػػده ، كهػػك تككوػػدها 
لمجممض الععموػض ، كهػذا ممػا وػدؿ عمػ   فك ( ًف(  المخععػض الداخمػض عمػ  الععػؿ ، 

ت هػي المخععػض مػف الذوومػض ؛ ييكاػا لػك كايػت كػذلؾ كعم  اجسـ المرفكع ، لوس
لما دخمت عم  الععؿ ، كلما جاّ  عدها اجسـ مرفكعنا ،  ػؿ هػي ةػرؼ ذيػائي 

  اصؿ كإعل ، استعممل العرب لتككود الجممض اجسموض كالععموض .
ـٍ رى حػػػػ فلوىيكاي ػػػػا لىويػػػػكى ًّ لكمك ٍف كيػػػػػ ؾى كعموػػػػل فػػػػإفك ( ٍف( فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : ( كىاًع

(}هكد ـٍ الىاي { في ةراّة مف خعؼ يكف ( ٍف( هي المخععػض مػف الذوومػض ُُُ:   ىٍعمى
                                                 

 . ُُٖ الععؿ ، مجمض كموض ا داب ص (  ما وخعؼ مف ايةرؼ الم  اض ُ(
 .ُّٔ/ُ، كمعايي اليةك ُُٖ-ُُٕ( المصدر يعسل  ص ِ(
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ععػت لتخعوػؼ لعظاػا  ( الذوومض لكياػا خي (  م :  فك  صماا ( فك ًّ  دجلض يص اا (كي
: فةسب ، ج لزكاؿ معياها كعمماا ، كلوست كذلؾ ( ًف( التي في ةكلل تعال  

ػػا  ػػاًفظه ( ً ف كيػػؿح يىٍعػػسو لكمك مىٍواىػػا ةى { كج التػػي تػػدخؿ عمػػ  الجمػػؿ ْ(}الطػػارؽ :  عى
 الععموض .

 ) ككذلؾ الّـ التي تمزماا فاػي غوػر الػّـ التػي تػدخؿ عمػ  خ ػر ( فك
الذوومػػػػض ،  دجلػػػػض دخكلاػػػػا عمػػػػ  المععػػػػكؿ يةػػػػك :  ٍف إػػػػر تى لزوػػػػدنا ،  ك عمػػػػ  

 (ُ(العاعؿ ، يةك :  ٍف ةاـ لزوده 

المخععض مف الذوومض ، كما سمكاها اليةاة  وت وف مما مر تعصومل  ف( ًف(
ػا  رادكا تككوػد  ، استعمماا العرب لتككود الجممض، اسموض كايت  ـ فعموض، لكػف لمك
م تػػػد  الجممػػػض اجسػػػموض  ػػػددكا اليػػػكف، ممػػػا اةتإػػػ  يصػػػب اجسػػػـ لوػػػكة المعػػػظ 
كتخصػػوص اجسػػـ  معيػػ  التاكوػػد، كةػػد عوػػد ا ػػف جيػػي  ا نػػا تةػػت عيػػكاف: ةػػكة 

، كةػد   ػار ا ػف وعػوش  مذػؿ مػا   ػار  لوػل ا ػف جيػي  لػ  (ِ(كة المعػظالمعي  لو
( الذوومض، لّسػـ جػاّ مػف ةػكة لعظاػا  ت ػدود  خرهػا، فممػا خععػت   ف يصب ( فك
( ّ(زالت ةكة المعظ فايهممػت ،  فاػي لوسػت كالععػؿ الػذم وعمػؿ  معيػاه ج  معظػل

مػض كتذ وػت الكػّـ، كةد صرح سػو كول  ػافك ( ًف( المخععػض اسػتعممت لتككوػد الجم
ػػا ممػػػا ذهػػػب مياػػا، كووصػػػد  ػػػذلؾ  ف هػػػذه  كذكػػر  ف جـ التككوػػػد تمزماػػػا عكإن

ػا عػف ت ػدود (  الّـ كايػت عكإن (، فتكػكف( ًف( المخععػض مػع الػّـ  وػكة ( فك ( فك
، كهػذه هػي (ُ(فكظوعض( ًف( المخععػض هػك تككوػد معيػ  الجممػض كتةووواػا( ْ(الذوومض

 ـ التي لزمتاا في الور ف الكروـ. كظوعض( ًف( المخععض مع الّ

                                                 

 . ُِٖ/ُ( ويظر : لساف العرب ُ(
 .ِْٔ/ّ(  ويظر: الخصائص ج ف جيي ِ(
 .ْٕٓ/  ْ(  ويظر:  رح المعصؿ  ّ(
 .ُِٖ/  ُ، كلساف العرب ج ف ميظكر: ِّّ/  ْ(  ويظر الكتاب: ْ(
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ةػػػاؿ سػػػو كول : (( كاعمػػػـ  يكاػػػـ  المطمػػػب القػػػامس : الػػػ ـ الفارقػػػة :
ٌّ تمتػػػ س  ػػػػ( ًف( التػػػي هػػػي  َََووكلػػػكف :  ٍف زوػػػده لػػػذاهبه  ك لزماػػػا الػػػّـ  لػػػئ
ٍف يصػػ تى  اػػا لػـ تةػػتج  لػػ   (ِ(  ميزلػض (مػػا( التػي تيعػػي(( ، كةػػاؿ الم ػرد : ((كاع

   (ّ(الّـ ،  ٌج  ٍف تدخماا تككودنا كما توكؿ :  ٍف زودنا لميطمؽه(( 
اختمػػؼ اليةػػاة كالمعسػػركف فػػي الػػّـ التػػي لزمػػٍت ( ًف( المخععػػل كػػالّـ 

ابي ايىٍوكىًض لىظىػاًلًموفى في ةكلل تعال : ف كىافى  ىٍصةى مػياـ ،  ف ٖٕالةجػر: كىاًع
يكمػا هػي جـ  يخػرل ، كهػذا  مىف ذهب  لػ   يكاػا لوسػت جـ اج تػداّ كالتككوػد ، كاع

،، كذهػب ايكذػركف  لػ   يكاػا جـ اج تػداّ، (ْ(مذهب   ي عمي اليةػكم ك ت اعػل
 ٌج  يكاـ اتعوكا عم   يكل جيّ  اا لمتعروؽ  وف ( ًف( المخععض ك( ًف( اليافوض التي 

 .(ٓ(معكا عم  تسموتاا  ّـ العرؽ،  ك الّـ العارةض معي  (ما(، كلاذا  ج

                                                                                                                

، ك ػػرح  لعوػػض  ػػف مالػػؾ ج ػػف جػػا ر ْٕ-ِٕ/  ٖعصػػؿ ج ػػف وعػػوش: (  ويظػػر  ػػرح المُ(
 .ِّ/  ِالاكارم اييدلسي: 

 . ُّٗ/ِ(  كتاب سو كول ِ(
 . ّّٔ/ِ( الموتإب ّ(
 .ّٕٔ-ّٔٔ/ْ، ك رح الرإي عم  الكافوض:ٕٓ-ْٓ(  ويظر : المسائؿ الم كمض ص ْ(
كالةجػػػػض فػػػػػي ، ّّٔ/ِ، َٓ/ُ، كالموتإػػػػػب لمم ػػػػرد: ُّٗ/ِ(  ويظػػػػر كتػػػػاب سػػػػو كول:ٓ(

، كالمسػػػائؿ الم ػػػكمض ّٕٗ/ٔ، ُِّ/ٓ، ْٖٔ/ْالوػػػراّات السػػػ ع ي ػػػي عمػػػي اليةػػػكم: 
،كالمعصػػػػػؿ لمزمخ ػػػػػرم: ُٔ،ك ػػػػػرح الممػػػػػع ي ػػػػػي يصػػػػػر الكاسػػػػػطي: ص ٕٓ-ْٓص 
، ْٗٓ/ْ، ك ػػػرح المعصػػػؿ ج ػػػف وعػػػوش::ُِٕ/  ْ، كالك ػػػاؼ لمزمخ ػػػرم: ِْٓص

رت ػػػاؼ الإػػػرب كاع  ّْٔ/ِ، كالمةػػػرر فػػػي اليةػػػك َُٗكرصػػػؼ الم ػػػايي لممػػػالوي: ص
، كمغيػػػي الم وػػػب ج ػػػف ه ػػػاـ ُٓٓ/ِ، كالػػػدر المصػػػكف:ُْٗ/ِي ػػي ةوػػػاف اييدلسػػػي:

، كالم ػػػػػاب فػػػػػي عمػػػػػـك ّٗٓ/ّ، كال رهػػػػػاف فػػػػػي عمػػػػػـك الوػػػػػر ف لمزرك ػػػػػي:ِِّ-ُِّ/ُ
، كةا ػػوض الصػػ اف عمػػ   ػػرح ُِٖ-ُُٖ/ِ، كهمػػع الاكامػػع لمسػػوكطي:ِّ/ّالكتػػاب:

 .َْٓ/ُاي مكيي:
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ػػػا اسػػػتعممٍت ( ًف( المخععػػػض لتككوػػػد الجممػػػض التػػػي تمواػػػا  كالةوووػػػض  يكػػػل لمك
ياسػػػػب  ف تمزماػػػػا جـ لتككوػػػػد هػػػػذا المعيػػػػ  كتوكوتػػػػل  ك  كمالػػػػل كمػػػػا ةػػػػاؿ   ػػػػك 

جتعاةامػػا فػػي ال ركػػات  ػػف ايي ػػارم: ((يفك جـ التككوػػد  يكمػػا ةسػػيٍت مػػع ( ٍف( 
  ما ةكلاـ  ايكل جيّ  اا لمتعروؽ  وف( ُ(المعي  ؛ يفك كؿك  ةد مياما لمتككود((

( ًف( المخععػػػض ك( ًف( اليافوػػػض  م: لرفػػػع المػػػ س، فعوػػػل يظػػػر؛ ييػػػل لػػػوس يمػػػف 
الم س في المغض العرو ض، ك وض لغض كايت فوما و ػدك، مكػاف  ك تػاذور لمػتةكـ فػي 

ؿ الذم وتةكـ في تةدود  يسمك اا المعي  المراد. فالعر ي، تعا ورها كتراكو اا،  
،  ذا  راد تككود الجممض  ػ ( ٍف( كالّـ  تػ   امػا لاػذا الغػرض،  م:  يكػل لػـ  ّن مذ
ذا  راد تككوػد الجممػض  ػػ( ًف( المخععػض فةسػب، ج  وات  الّـ لغػرض التعروػؽ، كاع

التركوػػػب المغػػػكم،  ذ  وػػػاتي  ػػػالّـ ، سػػػكاّ  مػػػفى المػػػ س  ـ لػػػـ ويػػػؤمٍف مػػػف ةوػػػث
السػػواؽ كةػػده كػػاؼو  دراؾ المعيػػ  الػػذم ووصػػده المػػتكمـ ، كالػػدلوؿ عمػػ  ذلػػؾ 
 يل لك كايت الّـ استعمماا العرب لمتعروؽ، كما ذهب اليةاة كالمعسركف ، لما 

ـٍ رى حػػػػػػػػػػػػػػؾى اسػػػػػػػػػػػػػػتعممت فػػػػػػػػػػػػػػي ةكلػػػػػػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػػػػػػال :  فلوىيكاي ػػػػػػػػػػػػػػا لىويػػػػػػػػػػػػػػكى ًّ لكمك ٍف كيػػػػػػػػػػػػػػػ كىاًع
الىايـٍ   .ُُُهكد:  ىٍعمى

: كالّـ في(لٌما( هي العارةض (ِ(جاّ في الدر المصكف:((ةاؿ   ك  امض
 ػػوف المخععػػض مػػف الذوومػػض كاليافوػػض، كفػػي هػػذا يظػػر، يفك العارةػػض  يمػػا ويػػؤت   اػػا 
عيد الت اساا  اليافوض، كاجلت اس  يما وجيّ عيد  همالاػا، يةػك:  ف زوػده لوػائـه، 

                                                 

 .َُّب كلمع ايدلكض في  يصكؿ اليةك ص (  ا غراب في جدؿ ا عراُ(
(    ػػػػك  ػػػػامض، هكع ػػػػد الػػػػرةمف  ػػػػف  سػػػػماعوؿ  ػػػػف   ػػػػراهوـ ،  ػػػػااب الػػػػدوف الدم ػػػػوي ، ِ(

الم اكر  ا ي  امض ؛ ل امض ك ورة كايت عم  ةاج ػل ايوسػر ،  توػف العوػل ، ك ػرع فػي 
كالمر ػد العر وض ، لل يظـ المعصؿ لمزمخ رم ، كمودمػض فػي اليةػك ، ك ػرح ال ػاط وض، 

هػػ ، ويظػر : ٓٔٔالكجوز في عمـك تتعمؽ  الكتاب العزوز ، كاع راز المعايي ، تػكفي سػيض
 . ِٗٗ/ّ، كايعّـ لمزركمي ٗٔ-ٖٔ/ِ غوض الكعاة لمسوكطي 
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. (ُ( ت اس  اليافوض. فّ ووػاؿ:  يكاػا فارةػض((كهي في ا وض الكرومض معممض، فّ ال
ػا فػي الم ػاب ذا ذ ػت  فك الػّـ (ِ(كهذا الذم كرد فػي الػدر المصػكف كرد  وإن . كاع

لـ تستعمؿ لمعرؽ في سكرة هكد وذ ت تموائًوا  يكاا لـ تسػتعمؿ لاػذا الغػرض فػي 
يكمػػػ ا كػػػؿ مكإػػػع مػػػف مكاإػػػع كركدهػػػا مػػػع( ًف( المخععػػػض فػػػي الوػػػراف الكػػػروـ ،كاع

 استعممت لمتككود فةسب 
 المبحث الثاني : )إًف( المقففة بيف اإلثبات كالنفي :

 المطمب األكؿ : اجتماع )إٍف( كال ـ :
ذهب ال صروكف  ل   فك ( ٍف( في يةك إعرابىما في كتب النحك : -ُ

(} الةجػر : ) ةكؿ ا تعػال  : ابي ايىٍوكىػًض لىظىػاًلًموفى ف كىػافى  ىٍصػةى  { مخععػضٖٕكىاًع
ج تػػػدخؿ  جك  مػػػف الذوومػػػض كجـ (لظػػػالموف(  جـ العػػػرؽ كالتككوػػػد ، كهػػػي عيػػػدهـ

عم  ايفعاؿ الياسخض ،  م : الداخمض عم  الم تد  كخ ره ، كاختمعكا فوما يس كه 
 ل  الككفووف ، فمياـ مف يسب  لػواـ  يكاػـ ووكلػكف كال صػرووف  ػػ( ًف( المخععػض 

ياـ  جػػػكاز دخكلاػػػا عمػػػ  ايفعػػػاؿ الياسػػػخض مػػػف الذوومػػػض ،  ٌج  يكاػػػـ وختمعػػػكف عػػػ
كغور الياسخض عم  ةد سكاّ ، كهذا ما ع ركا عيل  وكلاـ : خّفنا لمككفووف ، 
كمػػياـ مػػػف يسػػب  لػػػواـ  فك ( ٍف( عيػػػدهـ يافوػػض كجـ (لظػػػالموف(  معيػػػ  ( جك( ، 
( ج تخعػػػؼ عيػػػد  كالتوػػػدور : كمػػػا كػػػاف  صػػػةاب ايوكػػػض  ج ظػػػالموف ، ك ٌف ( فك

 ووف .الككف
ععػػػٍت  طػػػؿ عمماػػػا كجػػػاز  ٍف ووػػػع  (  ذا خي فوػػػد ذكػػػر الزمخ ػػػرم  فك ( فك
 عدها اجسـ كالععؿ ، كالععؿ الكاةع  عدها وجب  ٍف وككف مػف ايفعػاؿ الداخمػض 

 عم  الم تد  كالخ ر ، كجككز الككفوكف غوره ، ك ي دكا

                                                 

 .ََْ/  ٔ( الدر المصكف في عمـك الكتاب المكيكف: ُ(
 .ٖٕٓ/  َُ( ويظر: الم اب في عمـك الكتاب: ِ(
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 اً ر لؾى  ٍف ةتٍمتى لىميٍسًممنا          كجى ىٍت عموؾى عيوك ضي الميتىعىملدً          
)ُ). 

ككذلؾ يسب   ك ال ركات  ف ايي ارم  لػ  الكػكفووف  فك ( ًف( المخععػل 
ذهػػب الككفوػػكف  لػػ   فك ( ًف( المخععػػل ((مػػف الذوومػػض ج تعمػػؿ عيػػدهـ ، فوػػاؿ : 

اليصػػب فػػي اجسػػـ ، كذهػػب ال صػػروكف  لػػ   يكاػػا تعمػػؿ ، مػػف الذوومػػض ج تعمػػؿ 
 مػػا الككفوػػكف فػػاةتجكا  ػػاٍف ةػػالكا :  يمػػا ةميػػا :  ياػػا ج تعمػػؿ يفك الم ػػددة  يمػػا 
عممت ييكاا    ات الععػؿ الماإػي فػي المعػظ ؛  ياػا عمػ  ذّذػض  ةػرؼ كمػا 

لعػػت  ،  يػػل عمػػ  ذّذػػض  ةػػرؼ ، ك ياػػا م يوػػض عمػػ  العػػت  كمػػا  يػػل م يػػي عمػػ  ا
 َ(ِ( فإذا خععت فود زاؿ   ااا  ل ، فكجب  ف و طؿ عمماا((

كيسػػب  لػػواـ خػػّؼ ذلػػؾ فوػػاؿ : (( ذهػػب الككفوػػكف  لػػ   فك ( ٍف(  ذا 
جػػاّت  عػػد الػػّـ تكػػكف  معيػػ  (مػػا( كالػػّـ  معيػػ  ( جك( ، كذهػػب ال صػػروكف 

 (ّ( ل   يكاا مخععض مف الذوومض(( 
( كلػػػػػػػـ تعمػػػػػػػؿ  ٍف  كةػػػػػػػاؿ السػػػػػػػكاكي : ((كمػػػػػػػف  ػػػػػػػاياا  ذا خععػػػػػػػت ( فك

(الّـ( فرةنا  وياػا ك ػوف ( ًف( اليافوػض ، كتسػم   ذ ذاؾ العارةػض ، يةػك :  ٍف  تمـز
   (ْ( ككذا عيد الككفووف(( َََزوده لميطمؽه 

كذكر ا ف الخ از  فك الككفووف  جازكا دخكؿ ( ًف( المخععػض مػف الذوومػض 
 (ُ(اعم  الععؿ غور الياسه يةك :  ٍف إر تى لىزودن 

                                                 

، ك ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػػوش  ّٖٔ-ّٖٓـ العر وػػض  ص (  ويظػػر : المعصػػؿ فػػي عمػػُ(
، كيسػػػػب هػػػػذا ال وػػػػت ، لػػػػ  عاتكػػػػض  يػػػػت زوػػػػد العدكوػػػػض ،   يػػػػض عػػػػـ عمػػػػر ا ػػػػف  ْٓٓ/ْ

الخطػػاب رإػػي ا عيػػل ، كهػػك مػػف ةصػػودة مػػػف الكامػػؿ ترذػػي  اػػا الز وػػر ا ػػف العػػػكاـ 
رإػػػي ا عيػػػل ، كةوػػػؿ هػػػك يسػػػماّ  يػػػت   ػػػي  كرالصػػػدوؽ ، ويظػػػر : ا يصػػػاؼ فػػػي 

، كةا ػػػوض الصػػػ اف عمػػػ   ُٔٓ-ُٓٓ/ِئؿ الخػػػّؼ ي ػػػي ال ركػػػات  ػػػف ايي ػػػارم مسػػػا
 . ِْٓ/ُ رح اي مكيي 

 .ِْـ  ُِٖ/ُ ( ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِ(
 . َٗـ  َُٓ/ِ( المصدر يعسل : ّ(
 . ُِٖمعتاح العمـك : ص (  ْ(
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كةػػوف يسػػب الزمخ ػػػرم  لػػ  الكػػػكفووف ةكلػػل المػػػذككر ، رد عموػػل ا ػػػف 
وعػػوش فػػذكر  فك ( ٍف( عيػػد الكػػكفووف فػػي يةػػك :  ٍف زوػػده لوػػائـه ، يافوػػض ، كالػػّـ 

 معي  ( جك( ، كالتودور : ما زوده  ٌج ةائـه 
)ِ) 

كوجػػكز  َََكةػػاؿ ا ػػف الةاجػػب (( كتخعػػؼ المكسػػكرة فتمزماػػا الػػّـ  
 . (ّ(م  فعؿ  فعاؿ الم تد  خّفنا لمككفووف (( دخكلاا ع

كةاؿ ا ف عصعكر : (( كزعـ الككفوكف  يكل وجػكز دخكلاػا عمػ  الععػؿ 
. كذكػػػػر ا ػػػػف مالػػػػؾ   فك ( ًف( المخععػػػػض المكسػػػػكرة الامػػػػزة : (ْ( غوػػػػر الياسػػػػه((

 (ٓ(((عيد الككفووف ج تعمؿ عيدهـ كج تؤكد  ؿ تعود اليعي كالّـ لإلوجاب ((

الرإػػي : ((كفػػرؽ الكسػػائي  ػػوف ( ٍف( مػػع الػػّـ فػػي ايسػػماّ ، كةػػاؿ 
ػػا فػػي ايفعػػاؿ  ك وياػػا معاػػا فػػي ايفعػػاؿ ، فجعماػػا فػػي ايسػػماّ المخععػػض ، ك مك
فوػػاؿ : ( ٍف( يافوػػض كالػػّـ  معيػػ  ( ٌج( ؛ يفك المخععػػض  اجسػػـ  كلػػ  يظػػرنا  لػػ  

 (ٔ(  ل  الععؿ(( صماا ، كاليافوض  الععؿ  كل  ؛ يفك معي  اليعي راجع 
كج وجػػكز دخكلاػػا َََكةػػاؿ المػػالوي : (( ٍف تكػػكف مخععػػض مػػف الذوومػػض 

عم  غور يكاسه اج تداّ مف ايفعاؿ خّفنا لمككفووف فإياـ وجوزكف ذلػؾ َََ
 (ٕ(ةواسنا(( 

كجػػػاّ فػػػي لسػػػاف العػػػرب : ((كمػػػف الّمػػػات التػػػي تصػػػةب ( ٍف( فمػػػرة 
كتككوػػدنا كوػػكؿ ا عػػز كجػػؿ : (ً ف كىػػافى تكػػكف  معيػػ  ( جك( كمػػرة تكػػكف صػػمض 

                                                                                                                

 . ْْٔ/ِويظر :  رح الدرة المخخعوض (  ُ(
 . ْٗٓ/ْويظر :  رح المعصؿ (  ِ(
 . َّْ/ْ رح الرإي عم  الكاف ض ك  ُْ( متكف المغض ، كافوض ا ف الةاجب ص ّ(
 . ِِٗ/ُ رح جمؿ الزجاجي (  ْ(
 .ٓٔتساوؿ العكائد كتكموؿ المواصد ص (  ٓ(
 . ّٕٔ/ْ رح الرإي عم  الكافوض   (  ٔ(
 .  ُُٗ-َُٗرصؼ الم ايي : ص (  ٕ(
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( } ا سػػراّ :  ٍععيػػكجن { فمػػف جعػػؿ  ٍف جةػػدنا جعػػؿ الػػّـ  ميزلػػض َُٖكىٍعػدي رى ليىػػا لىمى
( جك( المعيػػ  : مػػا كػػاف كعػػد ر يػػا  جك مععػػكجن ، كمػػف جعػػؿ ( ٍف(  معيػػ  (ةػػد( 

ةكلػػػػػل  جعػػػػػؿ الػػػػػّـ تاكوػػػػػدنا ، المعيػػػػػ  : ةػػػػػد كػػػػػاف كعػػػػػد ر يػػػػػا لمععػػػػػكجن ، كمذمػػػػػل
 (ُ({ٔٓ} الصافات :ً ٍف ًكدتك لىتيٍرًدوفً  تعال  :

كةػػاؿ   كةوػػاف اييدلسػػي : (( ذهػػب الككفوػػكف  لػػ   فك تخعوػػؼ (  ٍف( 
و طؿ عمماػا ، كج وجػكز  ٍف تعمػؿ ، كذهػب ال صػروكف  لػ   فك  عمالاػا جػائز 

 (ِ( لكيل ةموؿ((

التخعوػؼ لغتػاف  كةاؿ المرادم : (( ( ًف( المخععض مف الذوومض فواا  عد 
كذهػػػب الككفوػػػكف  لػػػ   فك ( ٍف(  َََ، ا همػػاؿ كا عمػػػاؿ ، كا همػػػاؿ   ػػػار 

 ) هػػػذه يافوػػػض ، كهػػػي ةػػػرؼ ذيػػػائي المكإػػػع ، كالػػػّـ  عػػػدها  معيػػػ  ( جك( ك( فك
الم ػػددة عيػػدهـ ج تخعػػؼ ، كالػػّـ  عػػدها  معيػػ  ( ج( ك جػػازكا دخكلاػػا عمػػ  

(  ياػػػػػا ةػػػػػد تخعػػػػػؼ خّفنػػػػػا كةػػػػػاؿ : ((كمػػػػػف  ة (ّ( سػػػػػائر ايفعػػػػػاؿ (( كػػػػػاـ ( فك
  (ْ(لمككفووف ((

كتةػػػػدث ا ػػػػف ه ػػػػاـ عػػػػف ( ًف( المخععػػػػض مػػػػف الذوومػػػػض فػػػػي المغيػػػػي ذػػػػـ 
 (ٔ(كمذؿ هذا ةاؿ فػي  كإػ  المسػالؾ (ٓ( ةاؿ:((جاز  عمالاا خّفنا لمككفووف((

( الذوومػػض : ((كتخعػػؼ  (ٔ(المسػػالؾ ػػا فػػي  ػػاب ( فك  ٌج  ٌيػػل ةػػاؿ فػػي المغيػػي  وإن

                                                 

 . ِٖٓ/ُّلساف العرب : (  ُ(
 . ّْٕ/ٓال ةر المةوط (  ِ(
  .   َِٗ-َِٖ(  الجي  الدايي ص ّ(
 .ّٓٗالمصدر يعسل ص ، (  ْ(
 ِْ/ُمغي  الم وب ، (  ٓ(
 . ِّٗ/ُويظر :  كإ  المسالؾ (  ٔ(
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ّن كتامػؿ كذوػرنا ، كعػف الكػكفووف  يكاػا ج تخعػؼ ك يكػل  ذا ةوػؿ :  ( فتعمؿ ةمو ( فك
 . (ُ(  ٍف زوده لميطمؽه، فػ( ٍف( يافوض كالّـ  معي  ( جك( ((

ا  ذ تػل ا ػف كرد الدمامويي عم  ا ػف ه ػاـ  ةكلػل ايكؿ فػي المغيػي  مػ
 . (ِ(ه اـ يعسل في ةكلل الذايي

( المكسػػكرة لػػـ وماػػا مػػف ايفعػػاؿ  كذكػػر السػػوكطي  يكػػل (( ذا خععػػت ( فك
 جك مػػػا كػػػاف مػػػف يكاسػػػه اج تػػػداّ ، كجػػػكز الككفوػػػكف غوػػػره ، كهػػػك م يػػػي عمػػػ  

 . (ّ(مذه اـ  يكاا يافوض((   
كإػػػ  ككػػػذلؾ رد ال ػػػوه خالػػػد ايزهػػػرم  عمػػػ  ا ػػػف ه ػػػاـ ةكلػػػل فػػػي  .

المسػػػالؾ  مذػػػؿ مػػػا رد عموػػػل الػػػدمامويي ، كةػػػاؿ : ((كهػػػك وػػػكهـ  يكاػػػـ وجوػػػزكف 
( المكسػػػكرة كوػػػدخمكياا عمػػػ  يةػػػك : ةػػػاـ ، كةعػػػد ، كذلػػػؾ مخػػػالؼ  تخعوػػػؼ ( فك

( المكسكرة((   (ْ(لواعدتاـ ؛ فإيكاـ ج وجوزكف تخعوؼ ( فك
كجػػػاّ فػػػي ةا ػػػوض وػػػس الةمصػػػي،  اػػػامش  ػػػرح التصػػػرو   فك جعػػػؿ 

ـٍ رى حػػػؾى ( ٍف( ياف فلوىيكاي ػػػا لىويػػػكى ًّ لكمك فك كيػػػػ وػػػض (( و ػػػكؿ عموػػػل يةػػػك ةكلػػػل تعػػػال  : (كىاًع
ػػالىايـٍ  { الماػػـ  ٌج  ٍف ووػػاؿ :  فك ( ًف( اليافوػػض عيػػدهـ  تعمػػؿ ُُُ} هػػكد :  ىٍعمى

ا (( فك الكػكفووف وجػكزكف  ( ، كهذا وةتاج  ل  دلوؿ(( كجاّ فواا  وإن عمؿ ( فك
 . (ٓ( ليوؿ عياـ اختمؼ((تخعوعاا  ، فمعؿ ا

                                                 

 .ّٕ/ُمغيي الم وب (  ُ(
 . ََُ/ُويظر :  رح الدمامويي عم  مغيي الم وب (  ِ(
 .ُٔٓ/ِاي  اه كاليظائر لمسوكطي (  ّ(
 . ُِٖ-ُِٕ/ِالتكإو  (   رح التصرو  عم  ْ(
 . ُِٔ/ِ:  ( المصدر يعسلٓ(
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كت ػػع  ايسػػتاذ مةمػػد مةوػػي الػػدوف ع ػػد الةموػػد ال ػػوه خالػػد ايزهػػرم 
راًدا عم  ا ف ه اـ ، مؤكدنا عم   فك ( ًف( المخععض مف الذوومػض عيػد ال صػرووف 

  ( ُ(، هي يافوض  معي  (ما( كالّـ التي تمزماا  معي  ( ٌج( عيد الككفووف 
ا عم    ي ال ر   كات  ف ايي ارم  ما يس ل  ل  الكػكفووف فػي كرد  وإن
فكصػػؼ   َٗمسػػتيدنا  لػػ  كػػّـ   ػػي ال ركػػات يعسػػل فػػي المسػػالض  ِْالمسػػالض 

كّمل ككّـ مف يسػب  لػ  الكػكفووف   فك ( ًف( المخععػض عيػدهـ وجػكز دخكلاػا 
عمػػ  الععػػؿ غوػػر الياسػػه  ايػػل ((كػػّـ غوػػر م يػػي عمػػ  التةووػػؽ  كالتةووػػؽ  فك 

ّن ، ك( ٍف( جماكر الككف ( تكػكف مخععػض مػف الذوومػض  صػ ووف ج ووكلكف  افك ( فك
ا( يافوض عيد الككفووف كماـ  جمعوف ، كلود تي ل  في هذا ال وت ( ٍف ةتمتى لىمسممن

 (ِ( لاذا ال وه خالد فايكر كّـ ا ف ه اـ((
ككػػذلؾ ت يػػ   اةػػث فػػي رسػػالض جامعوػػض  ةػػكاؿ مػػف سػػ وكه ،  فك ( ًف(          

ععػػض مػػف الذوومػػض عيػػد ال صػػرووف ، هػػي يافوػػض عيػػد الكػػكفووف ، كالػػّـ التػػي المخ
كرد عم    ي ال ركات  ف ايي ارم الػذم يسػب  لػواـ  فك (ّ( عدها  معي  ( جك( 

( ًف( المخععض مف الذوومض ج تعمؿ  ايكل ((مخػالؼ لمػا جػاّ عػف الكػكفووف ةوػث 
يكمػا هػي ( ًف( اليافوػض  معيػ    ٌياـ ج وعت ركف ( ٍف( هػذه مخععػض مػف الذوومػض ، كاع

 (ْ((ما( كالدلوؿ عم  هذا تكاتر اليوؿ عياـ  خصكص هذه المسالض((
كاستدؿ عم  عدـ صةض مػا يسػ ل ايي ػارم  لػ  الكػكفووف فػي المسػالض 
الرا عػػػض كالع ػػػروف ،  مػػػا ةالػػػل ايي ػػػارم يعسػػػل فػػػي المسػػػالض التسػػػعوف : ((ذهػػػب 

 عػػد الػػّـ تكػػكف  معيػػ  (مػػا( كالػػّـ  معيػػ   الككفوػػكف  لػػ   فك ( ٍف(  ذا جػػاّت

                                                 

 ( .ٔ(تعمووض المةوؽ( الاممش ( ِّٗ/ُ( ويظر:  كإ  المسالؾ ُ(
 . ُْٔ/ِ( ا يتصاؼ مف ا يصاؼ  اامش ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِ(
 . ُّْ( ( ًف( الخعوعض المكسكرة الامزة ص ّ(
 . ُْٓ( المصدر يعسل ص ْ(



658 

 

( جك( كذهب ال صروكف  ل   يكاا مخععض مف الذوومض ، كعوب عمػ  ذلػؾ  وكلػل : 
 (ُ( ((كهذا تياةض ظاهر((

كالةوووػػػػػض  ٌف الوػػػػػػكؿ  ػػػػػػافك ( ًف( المخععػػػػػػض يافوػػػػػػض كالػػػػػػّـ التػػػػػػي تمزماػػػػػػا 
ة ػؿ ةموػؿ  يكػل كمػا يسػب  معي ( جك( لػـ وتػكاتر كةػده عػف الكػكفووف ، فوػد ت ػوكف 

  لواـ يةاة هذا الوكؿ يسب  لواـ يةاة  خركف الوكؿ ا خر .
كالػذوف يسػ كا  لػ  الكػكفووف مػا يسػ كه ،  ٍف كػايكا ةػد اختمعػكا فومػا يومػػكه 
عياـ ، فإفك هذا ج ودؿ عم  تياةض  ةكالاـ  ودر مػا وػدؿ عمػ  تيػاةض  ةػكاؿ 

توػػػػدـ ، مػػػػذهب الكػػػػكفووف  وكلػػػػل : الكػػػػكفووف  يعسػػػػاـ ، فوػػػػد  ػػػػوكف الرإػػػػي كمػػػػا 
ػا فػي ايفعػاؿ فوػاؿ : ( ٍف(  ((كفركؽ الكسائي فجعماا في ايسماّ المخععػض ، ك مك
 (ِ(يافوض  كالّـ  عي  ( جك( ؛ يفك المخععض  اجسـ  كل  كاليافوض  الععؿ  كل (( 

كجػػاّ فػػي تػػاج العػػركس: (( ةػػاؿ العػػراّ : لػػـ وسػػمع  فك العػػرب تخعػػؼ 
(  ك  تعمماػػا  جك مػػع المكيػػي ( وعيػػي الإػػمور( ييكػػل ج وت ػػوف فوػػل  عػػراب ، ( فك

ػا  ًّ لكمك ٍف كيػػ فامكا في الظاهر فّ ، كلكػف  ذا خععكهػا رفعػكا ، ك مكػا مػف خعػؼ (كىاًع
ػػالىايـٍ  ـٍ رى حػػؾى  ىٍعمى فلوىيكاي (  ػػػ(لوكفوياـ( كايػػل ُُُ} هػػكد :  لىويػكى ًّ { فػػإٌياـ يصػػ كا (كػػ

فٍ  ( لصػم  ذلػؾ ، توػكؿ :  ٍف  ةاؿ : : كاع ًّ ، ةػاؿ : كلػك رفعػت (كػؿا لوػكفوياـ كػ
زوده لىوائـه((
 )ّ) 

وظار مف هذا الكّـ الميسكب  لػ  العػراّ :  يػل ووػكؿ  ػػ( ًف( المخععػض 
ػػػا  يكػػػل لػػػـ وجعػػػؿ  مػػػف الذوومػػػض  ٌج  يكاػػػا ج تكػػػكف عيػػػده  ٌج ماممػػػض ، كوظاػػػر  وإن

( ميصػػػػػك ض  ػػػػػػ(لوكفوياـ( لوسػػػػػكغ  ًّ جعػػػػػؿ ( ٍف( يافوػػػػػض ،  ػػػػػؿ لوسػػػػػكغ ككياػػػػػا (كػػػػػ
 ماممض  .

                                                 

 . ُْٓ( المصدر يعسل ص ُ(
 . ّٕٔ/ْ(  رح الرإي عم  الكافوض : ِ(
)ّ  )ّْ/ُُْ . 
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كما  فك العراّ ، كما سواتي ، تإمف كّمػل فػي  عػراب ةكلػل تعػال  : 
الىايـٍ  ـٍ رى حؾى  ىٍعمى فلوىيكاي ًّ لكمكا لىويكى ٍف كيػ {  فك ( ٍف( هيا ج تكػكف اٌج ُُُ} هكد : (كىاًع

 (ُ(المخععض مف الذوومض 
 ارم ( ًف( المكسكرة الامزة الساكيض اليكف مػف كةد عد   ك  كر  ف ايي

ايإداد : يافوض ، كمذ تض مؤكلدة ، كيسب  ل  العراّ  ٌيل جعؿ ( ٍف( في يةك : 
 (ِ(  ٍف ةاـ لع د ا ،  معي  (ةد(

فاختّؼ الككفووف في هذه المسالض  يتج ميػل اخػتّؼ اليوػؿ عػياـ  ، 
ؽ ، فوػػد تيػػاكؿ مسػػائؿ الخػػّؼ كهػػذه ةوووػػض  كػػدها الػػدكتكر مةوػػي الػػدوف تكفوػػ

 وف اليةكووف ال صرووف كالككفووف التي ذكرهػا ايي ػارم فػي كتا ػل : ا يصػاؼ 
، كت وف لل  عد دراسػتاا فػي  طركةتػل لمػدكتكراه  يكاػا تيوسػـ  لػ   ر عػض  ةسػاـ : 
مسػػائؿ صػػةت يسػػ تاا  لػػ  الكػػكفووف ، كمسػػائؿ لػػـ ووػػؿ  اػػا جموػػع الكػػكفووف ، 

اػػا  راّ الكػػكفووف  دةػػض ، كمسػػائؿ لػػـ ووػػؿ  اػػا الككفوػػكف ، كمسػػائؿ لػػـ تيوػػؿ فو
كيس ت  لواـ ساكنا 
ككاف مف  وف المسائؿ التي  درجاػا إػمف الوسػـ الذػايي (ّ(

ػػػػػػاديكٍا  ف كى (( مػػػػػػا ويسػػػػػػب  لػػػػػػواـ  فك ( ٍف( كالػػػػػػّـ فػػػػػػي يةػػػػػػك ةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : (كىاًع
كيىؾى ًمػػػػفى ايىٍرًض(} ا سػػػػراّ  جك(  هػػػػك مػػػػذهب {   معيػػػػ  (مػػػػا( ك(ٕٔ: لىوىٍسػػػػتىًعزح

العػػػراّ ، ةػػػاؿ فػػػي كّمػػػل عمػػػ  ةكلػػػل تعػػػال  : (كمػػػا ميكػػػا  ٌج لػػػلي موػػػاـه معمػػػكـه( 
كمعيػػػ  :  ٍف إػػػر تي لىزوػػػػدنا ، كمعيػػػ  ةكلػػػؾ : مػػػػا  َََ{ ُْٔ}الصػػػافات : 

كلػػـ يعذػػر عمػػ  مػػا وذ ػػت  فك الكػػكفووف ت عػػكا العػػراّ فػػي  َََإػػر تي  جك زوػػدنا 
ر لل ر ونا  خػر فػي معيػ  ( ٍف( كالػّـ ، فػذكر ذلؾ ، ك  ك  كر  ف ايي ارم وذك

( ٍف(  ذا جػػاّ  عػػدها الػػّـ فاػػي  معيػػ  (ةػػد( ، ككػػذلؾ  ذا جػػاّت هػػي  عػػد   فك
( ج( ، ةػػػاؿ   ػػػك  كػػػر : كةػػػاؿ العػػػراّ ج وكػػػكف ( ٍف(  معيػػػ  (ةػػػد( ةتػػػ  تػػػدخؿ 

                                                 

 . ّْْ-ّّْ/ُ( ويظر : معايي الور ف ُ(
 .  َُٗ-ُٖٗ( ويظر : كتاب ايإداد ص ِ(
 . ُُٕ( ويظر : ا ف ايي ارم في كتا ل : ا يصاؼ ص ّ(
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 معاػػا الػػّـ  ك ( ج( ، فػػإذا ةالػػت العػػرب :  ٍف ةػػاـ لع ػػد ا ، ك ج  ٍف ةػػاـ ع ػػد
 ا ، فمعياه : ةد ةاـ ع د ا ، كةاؿ في  دخاؿ الّـ 

 هى ىمىٍتؾى  يمحؾى  ٍف ةىتىٍمتى لىميٍسًممنا          كىجى ىٍت عموؾى عيويك ىضي الميتىعىملًد  
معياه : ةد ةتمتى مسممنا(( 
)ُ). 

هذا مف جاض كمف جاض  خرل فإفك ةصػر الوػكؿ الذػايي عمػ  الكػكفووف 
ةاؿ الخموػؿ  ػف  ةمػد العراهوػدم : ((كلمعػرب فػي ( ٍف( لغتػاف  : فول يظر؛ فود 

ػػا مػػف  هػػؿ الةجػػاز  التخعوػػؼ كالتذووػػؿ ، فاٌمػػا مػػف خعػػؼ فإيكػػل ورفػػع  اػػا  جك ياسن
ٍف  وخععػػػكف كويصػػػ كف  عمػػػ  تػػػكهـ الذوومػػػض ، كةػػػرئ ـٍ رى حػػػؾى )كىاً  فلوىيكاي ػػػا لىويػػػكى ًّ لكمك كيػػػػ

الىايـٍ  ( ك مكا (ً ٍف هىذىاًف لىسىاًةرىافً {خععكا ك ُُُ} هكد :  ىٍعمى ًّ } طل : يص كا (ك
{ فمػػف خعػػؼ فاػػػك  مغػػض مػػػف وخععػػكف كورفعػػػكف  فمػػذلؾ كجػػػل ، كمػػياـ مػػػف ّٔ

وجعػػؿ الػػّـ فػػي مكإػػع ( جك( كوجعػػؿ ( ٍف( جةػػدنا عمػػ  تعسػػور : مػػا هػػذاف  جك 
 .(ِ(ساةراف(( 

د ةػػػػكلي فجعػػػؿي ( ٍف( يافوػػػض  معيػػػػ  (مػػػا( كالػػػػّـ  معيػػػ  ( ٌج( وعػػػػد  ةػػػ
المدرسض ال صروض ة ؿ  ٍف تككف هياؾ مدرسض ككفوض .  ؿ الوكؿ الذايي ةد ت ياه 

فػي كتا ػل :  (ّ({ّٔ} طػل : الخموؿ في ةػكؿ ا تعػال  : (ً ٍف هىػذىاًف لىسىػاًةرىافً 

                                                 

، كويظر : معايي الور ف لمعػراّ  َِِ- َُِ( ا ف ايي ارم في كتا ل : ا يصاؼ  ص ُ(
، كه متػؾ  يمحػؾى : ذكمتػؾ  َُٗ- ُٖٗ، كايإداد ي ي  كر  ػف ايي ػارم ص  ِٕٕ/ِ

 . ُٓ/ُٓ، ويظر: لساف العرب 
 . ِْ-ُْ( كتاب العوف ص ِ(
( ةر  ا ف كذور تخعوؼ ( ٍف( كرفع (هذاف( كت دود يكياا ، كةر  ةعص  تخعوؼ ( ٍف( كرفع ّ(

 ت دود ( ٌف( كيصػب (هػذوف( ،  (هذاف( مف غور ت دود يكياا ، كةر  عوس  ك  ك عمرك
( كرفػػع (هػػذاف( ، ويظػػر غوػػث اليعػػع فػػي الوػػراّات السػػ ع ص  كةػػر  ال ػػاةكف  ت ػػدود ( فك

 . ُّٓ، كالتساوؿ لوراّات التيزوؿ ص  ّّٗ



661 

 

مخععػػض  الجمػػؿ فػػي اليةػػك ، جػػاّ فوػػل : ((ةػػاؿ الخموػػؿ  ػػف  ةمػػد : ك يػػا  ةرؤهػػا
  م : ما هذاف  ٌج ساةراف ، ةاؿ ال اعرعم  ايصؿ ( ٍف هذاف لساةراف( 

ٍرميكزو  عارًس  يٍامضو      عيد المواّ كلـ وىكيٍف  ميعىرلدً       غىدىرى ا في جي
مكٍت عموؾى عوك ضي المتعىملدً       ذكمتؾ  محؾى  ٍف ةتمتى لىميٍسًممنا        ةى

 م : ما ةتمت  ٌج مسممنا ((
 فود جعؿ ( ٍف( يافوض كالّـ  معي  ( ٌج(  (ُ( 

كةػػاؿ فػػي  ػػاب جمػػؿ الّمػػات مػػا يصػػل : ((كالػػّـ التػػي فػػي مكإػػع 
ٍف كجػػػديا  كذػػػرهـ لعاسػػػووف(}ايعراؼ :  { َُِ( جك( كوػػػكؿ ا جػػػؿ ذكػػػره : (كاع

                                                 

ٍرمػػكز :   ُّٓ( الجمػػؿ فػػي اليةػػك صُ( د : المياػػـز ، ك يػػك جي كال امػػض : ال ػػجاع ، كالمعػػرل
رمػػكز  رمػػكزالتمومي المجا ػػعي ،  طػػف مػػف  طػػكف العػػرب ، كا ػػف جي : هػػك عمػػرك  ػػف جي

 ٖٗ/ُةاتىؿي الز ور  ف العكاـ رإي ا عيل في معركػض الجمػؿ ، ويظػر : لسػاف العػرب 
،  ُٕٓ،  ُٕٗ/ِ، كتػػػاروه ا سػػػّـ ككفوػػػات الم ػػػاهور كايعػػػّـ لمػػػذه ي  ُِّ/ّ، 

 ػف ، كفصؿ ا ِِْ/ّ، كايعّـ لمًزًركمي  َّ/ُٓ،   ُِٔ/ٖكتاج العركس لمز ودم 
كذوػر ةصػػض موتمػػل رإػي ا عيػػل ، فوػػاؿ : ((كووػاؿ :  ػػؿ  دركػػل عمػرك  ػػكاد ووػػاؿ لػػل : 
كادم الس اع ، كهك يائـ في الوائمض ، فاجـ عمول فوتمل ، كهذا الوكؿ هك اي ار كو اد 
لل  عر امر تل عاتكض  يػت زوػد  ػف عمػرك  ػف يعوػؿ ، ككػاف  خػر مػف تزكجاػا ، ككايػت 

، رإػي ا عيػل ، فويتػؿ عياػا ، ككايػت ة مػل تةػت ع ػد  ة مل تةت عمر  ف الخطػاب 
ا  ف   ي  كر الصدوؽ ، فويتؿ عياا ، فمما ةيًتؿ الز ور رذتل  وصودة مةكمض المعيػ  ، 

 فوالت :
دً       ٍرمكزو  عارًس  يٍامىضو      وـك المواّ ككاف غورىميعىرل  غىدىرى ا في جي
ٍدتىلي       ك لك ي ٍاتىلي لكىجى ياًف كج الوىدً       وا عىٍمري  ج طائ نا رىٍعشى الجى

ٍف  ًوي ًممكٍف وركحي كوغتدم                 ذىكىمىٍتؾى  يمحؾى  ٍف ظعىٍرتى  مذًمًل        ًممك
 كـ غٍمرىةو ةد خاإاا لـ وذيًل            طراده وا ا فى فىٍوًع الوىٍردىدً               
ًد(( كاً رى لي  فٍ                مىٍوؾى عيويك ىضي الميتىعىمل مكٍت عى ا            ةى  ةىتىٍمتى لىميٍسًممى
، كجػػػاّ فػػػي تػػػاج العػػػركس : (( كفػػػي ةػػػدوث عاتكػػػض ةالػػػت ج ػػػف  ِٕٔ/ٕال دوػػػض كاليااوػػػض 

ٍرمػػػكزو : وػػػا ا ػػػفى فىٍوػػػًع الوىػػػٍردىدً  ػػػٍربه مػػػف  رد  الكىٍمػػػاة ، كالوػػػٍردد :  رضه  َََجي العىٍوػػػعي : إى
 . ِٖٕ/ُِمرتععض(( 
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معيػػاه : مػػا كجػػديا  كذػػرهـ  جك فاسػػووف ، كمذمػػل ةػػكؿ ا ت ػػارؾ كتعػػال  : (تىالمكػػًل 
(ً ف كييك  ؿو محً وفو ّى معياه :  ٌج في إّؿ م وف ، ةػاؿ  {ٕٗ}ال عراّ :  ا لىًعي إى

 ال اعر :
 ذكىمىٍتؾى  يمحؾى  ٍف ةتٍمتى لىمسًممنا      ةمكٍت عموؾى عوك ضي المتعملًد    

معياه : ما ةتمتى  ٌج مسًممنا((
 )ُ)، 

ليةػاة ك  ك ع ودة الذم وعد مػف يةػاة ال صػرة ك خػذ اليةػك عػف  كائػؿ ا 
ال صػػػرووف : عوسػػػ   ػػػف عمػػػر الذوعػػػي، كوػػػكيس  ػػػف ة وػػػب، ك  ػػػي عمػػػرك  ػػػف 

، يوػػػؿ هػػػذوف (ِ( ػػػاكذر مػػػف ذّذػػػض عوػػػكد   العػػػّّ، ككلػػػد ة ػػػؿ سػػػو كول كالعػػػراّ ،
((كةر ها ةػـك  الكجاوف فواؿ في تعسور ةكؿ ا تعال   : ( ٍف هذاًف لساةراًف( 

سػػػػكاياا، كهػػػػك وجػػػػكز؛ ييكاػػػػـ  ةػػػػد  دخمػػػػكا الػػػػّـ فػػػػي عمػػػػ  تخعوػػػػؼ يػػػػكف( ٍف( كاع
ًععىػػػٍت يػػػكف ( ٍف(  َََاج تػػػداّ ، كهػػػي فإػػػؿ، كزعػػػـ ةػػػكـ  يكػػػل ج وجػػػكز،  ذا خي

كةػػػد ت يػػػ   (ّ(فّ ػػػدك لػػػل مػػػف  ف ، وػػػدخؿ ( جك( فووػػػكؿ:  ٍف هػػػذاف  ٌج سػػػاةراف((
ـٍ لىعىاًسػًووفى : الوكؿ الذايي ؛  ذ جعؿ ةكلل تعال   ٍديىا  ىٍكذىرىهي ف كىجى ايعػراؼ: كىاًع

َُِ معي  : كما كجديا  كذرهـ  ج فاسووف )ْ). 
فاػػػذا مػػػا يومػػػل كةػػػاؿ  ػػػل   ػػػرز يةػػػاة المدرسػػػض ال صػػػروض الػػػذوف وعػػػدكف 
 سػػػػاتذة الرؤاسػػػػي كالكسػػػػائي كالعػػػػراّ ، ة ػػػػؿ  ٍف وتةػػػػكؿ  لػػػػ  الكػػػػكفووف كويسػػػػب 

  لواـ . 
مػػع  فك الوػػكؿ  ػػػ( ًف( المخععػػض مػػف  إعرابىمػػا فػػي كتػػب التفسػػير :-ِ

جماػػكر اليةػػاة ،  ٌج  ٌيػػي كجػػدت كذوػػرنا مػػف المعسػػروف  خػػذكا الذوومػػض هػػك مػػذهب 
                                                 

 ِٓٓ( الجمؿ في اليةك لمعراهودم ص ُ(
 ّْٗ-ّْٖ/ٓ،  ُٔٓ/ْ( ويظر : تاروه ا سّـ ككفوػات الم ػاهور كايعػّـ  لمػذه ي ِ(

 .ُْٓ/ٖ،  ُٖ/ٓ، كايعّـ لمزركمي  ٖٕٓ، 
 . ُٖٔ-ُٕٔمجاز الور ف ص(  ّ(
 . َٗ(  ويظر مجاز الور ف: صْ(
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ػػف  المػػذهب الػػذم يسػػب  لػػ  الكػػكفووف  فعػػي  عػػراب ةكلػػل تعػػال : ف كييػػتـي مل كىاًع
ػػآللوفى  ، ةػػاؿ الط ػػرم : ((فػػإفك مػػف  هػػؿ العر وػػض ُٖٗال وػػرة:  ةىٍ ًمػػًل لىًمػػفى الإك

ي فػػػػػػػػي(لمف( مػػػػػػػػف وكجػػػػػػػػل تاكوػػػػػػػػؿ( ٍف(  لػػػػػػػػ  تاكوؿ(مػػػػػػػػا( كتاكوػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػّـ التػػػػػػػػ
ـٍ ،  كفسػػػػػػػػػػػػػػػر ةكلػػػػػػػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػػػػػػػال : (ُ( لػػػػػػػػػػػػػػػ ( ٌج( ...(( ػػػػػػػػػػػػػػػٍديىا  ىٍكذىػػػػػػػػػػػػػػػرىهي ف كىجى كىاًع

 (.ِ(،  وكلػػػػل : ((كمػػػػا كجػػػػديا  كذػػػػرهـ  ٌج فسػػػػوض((َُِايعػػػػراؼ:  لىعىاًسػػػػًووفى 
ـٍ لىغىػػاًفًموفى كةكلػل تعػال : ػٍف ًع ىػادىًتكي  وكلػل : ((ووػػكؿ:  ِٗوػكيس:  ً ف كييكػػا عى

ككػػػػذلؾ ت يػػػػ  الزجػػػػاج  (ّ( مػػػػا كيػػػػا عػػػػف ع ػػػػادتكـ  وايػػػػا دكف ا  جك غػػػػافموف((
المػػذهب الػػذم يسػػب  لػػ  العػػػراّ كالكػػكفووف مػػف دكف  ف ويسػػب مات يػػاه  لػػػواـ، 
كمػػف دكف  ف و ػػور  لػػ  المػػذهب الػػذم يسػػب  لػػ  ال صػػرووف، فوػػد جعػػؿ ةكلػػل 

ـٍ لى تعػػال : ػػًتًا ػػف ًدرىاسى ف كييكػػا عى  معي ((كماكيػػا  جك  ُٔٓاييعػػاـ:  غىػػاًفًموفى كىاًع
ـٍ كةكلػػػػػػػػل تعػػػػػػػػال : (ْ(غػػػػػػػػافموف عػػػػػػػػف تػػػػػػػػّكة كتػػػػػػػػ اـ(( ػػػػػػػػٍف ًع ىػػػػػػػػادىًتكي ً ف كييكػػػػػػػػا عى

، كةكلػػل (ٓ( معيػػ  ((ماكيػػا عػػف ع ػػادتكـ  جك غػػافموف(( ِٗوػػكيس:  لىغىػػاًفًموفى 
ف كييػػػػتي لىًمػػػػفى السكػػػػاًخًروفى تعػػػػاؿ:  يػػػػت  ٌج مػػػػف  معي ((ماك ٔٓالزمػػػػر:  كىاًع

( ٍف( تكػػػػكف فػػػػي معيػػػػ  (ٔ( المسػػػػتازئوف(( . ككإػػػػ  مذه ػػػػل هػػػػذا  وكلػػػػل : ((يفك
ا، معيػػاه : مػػا  اليعػػي  ٌج  ف  كذػػر مػػا تػػاتي مػػع الػػّـ ، توػػكؿ:  ٍف كيػػتي لصػػالةن

ا((  . (ٕ(كيتي  ٌج صالةن

                                                 

 .ُّٓ/  ِ(  جامع ال واف عف تاكوؿ  م الور ف: ُ(
 .ُٖ/  ٗ(  المصدر يعسل: ِ(
 .ُّ/  ُُ( المصدر يعسل: ّ(
عرا ل  ْ(  .ُٖٔ/ِ(  معايي الور ف كاع
 .ُٓ/  ّ(  المصدر يعسل: ٓ(
 .َِٕ/  ْ(  المصدر يعسل: ٔ(
 .ُّْ/  ّ(  المصدر يعسل : ٕ(
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ـٍ  كةػػػػػػػاؿ اليةػػػػػػػاس فػػػػػػػي  عػػػػػػػراب ةكلػػػػػػػل تعػػػػػػػال :  ػػػػػػػٍديىا  ىٍكذىػػػػػػػرىهي ٍف كىجى كىاًع
((العػػػراّ ووػػػكؿ: المعيػػػ ، كماكجػػػديا  كذػػػرهـ  ٌج  َُِايعػػػراؼ:  لىعىاًسػػػًووفى 

فاسػػووف ، كسػػو كول وػػذهب  لػػ   فك ( ٍف( هػػذه هػػي المخععػػض مػػف الذوومػػض كلزمػػت 
 . (ِ(كةد تودـ  ف هذا هك ةكؿ   ي ع ودة في مجاز الور ف (ُ(الّـ((

كاةتعػػ  الكاةػػدم اليوسػػا كرم  ذػػر الزجػػاج  جعػػؿ( ٍف( يافوػػض  معي (مػػا( 
 .(ّ(كالّـ  معي ( جك( مف غور  ٍف ويسب ما ت ياه  ل   ةد

ـٍ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ةكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍديىا  ىٍكذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي ف كىجى كىاًع
، ةػػػػاؿ ا ػػػػف عطوػػػػض : ((ك( ٍف( عيػػػػد العػػػػراّ هػػػػي َُِايعػػػػراؼ: لىعىاًسػػػػًووفى 

 معي (مػػػػػػػا( كالػػػػػػػّـ  معيػػػػػػػ ( جك( كالتوػػػػػػػدور عيػػػػػػػده : كمػػػػػػػا كجػػػػػػػديا  كذػػػػػػػرهـ  ج 
تػػػػدل ا ػػػػف الجػػػػكزم  الزجػػػػاج  ت يػػػػي المػػػػذهب الػػػػذم ييسػػػػب  لػػػػ  كاة(ْ(فاسػػػػووف((
. كفػػػػي  عػػػػراب ا وػػػػض (ٔ(كذكػػػػر  فك مػػػػذه اـ هػػػػك مػػػػذهب المعسػػػػروف (ٓ(الكػػػػكفووف

ػٍديىاالمذككرة ، ةاؿ:((ةكلل تعال  ف كىجى ةػاؿ   ػك ع وػدة : كمػا كجػديا  كذػرهـ  كىاًع
الوػػكؿ  . كةػػد مػػر ة ػػؿ ةموػػؿ  ف اليةػػاس كا ػػف عطوػػض يسػػ ا هػػذا(ٕ(  ج فاسػػووف((

 لػػػػ  العػػػػراّ ، كايةػػػػؽ  ف ويسػػػػب  لػػػػ  الخموػػػػؿ  ك  لػػػػ    ػػػػي ع وػػػػدة اليةػػػػكوكوف 
 ال صروكوف يمروف:

                                                 

 .ُّٔ(   عراب الور ف: صُ(
 .َٗ(  مجاز الور ف: ِ(
 .ْٔٓ، َّْ/  ِ، ُٕٓ، َّْ/  ُ(  ويظر الكسوط في تعسور الور ف المجود:ّ(
 .ّْْ/  ِ(  المةرر الكجوز: ْ(
 .ْٓ/  ٔ(  ويظر: زاد المسور في عمـ التعسور: ٓ(
 .َّٕ/  ٔ(  ويظر: المصدر يعسل: ٔ(
 .ُُٖ/  ٔ( المصدر يعسل : ٕ(
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ايكؿ :  ف الخموػػػػػؿ ك  ػػػػػا ع وػػػػػدة كلػػػػػدا ة ػػػػػؿ العػػػػػراّ  ػػػػػاكذر مػػػػػف ذّذػػػػػض 
 .( ُ(عوكد

الذػػايي :  ف هػػذا الوػػكؿ مػػذككر فػػي الجمػػؿ لمخموػػؿ كفػػي مجػػاز الوػػر ف 
 ي الور ف لمعراّ. ، كغور مذككر في معاي(ِ(ي ي ع ودة

ػػػػػف ةىٍ ًمػػػػػًل لىًمػػػػػفى  ف كييػػػػػتـي مل كةػػػػاؿ الػػػػػرازم فػػػػػي تعسػػػػػور ةكلػػػػػل تعػػػػػال  : (كىاًع
(}ال ورة :  آللوفى {(( فواؿ الوعاؿ ، رةمض ا عمول  : فول كجاػاف : كمػا ُٖٗالإك

 .( ّ(كيتـ مف ة مل  ٌج الإاللوف ، كالذايي : ةد كيتـ مف ة مل مف الإاللوف(( 
ةػاؿ الط ػرم: (( ككػاف تعال  : ( ٍف هذاًف لسػاةراًف(  كفي تعسور ةكلل

 عػض  هػػؿ العر وػػض مػػف  هػػؿ ال صػػرة ووكلػػكف: ( ٍف( خعوعػػض  معيػػ  ذوومػػض، كهػػي 
عيد ةػكـ ورفعػكف  اػا كوػدخمكف الػّـ لوعرةػكا  وياػا ك ػوف التػي فػي معيػ  (مػا(، 

( فّ  د لل مف  ف ودخؿ ( جك(  كزعـ ةكـ  يكل ج وجكز؛ ييل  ذا خعؼ يكف ( فك
 .( ْ(فووكؿ:  ٍف هذاف  جك ساةراف((

ّن عمػػ   (  الت ػػدود كرفػػع (هػػذاف( م ػػك كذكػػر الزٌجػػاج  فك فػػي ةػػراّة ( فك
 هػػػؿ المغػػػض ، كةػػػد كذػػػر اخػػػتّفاـ فػػػي تعسػػػوره ، ذػػػـ  ػػػٌوف  فك  جػػػكد التعاسػػػور  ٍف 

(  الت دود توػع مكةػع (يعػـ( كالمعيػ  : يعػـ هػذاف لامػا سػاةراف . ( ٓ( تككف ( فك
كالذم ومي هذا فػي الجػكدة جعماػا مةمكلػض عمػ  لغػض  يػي كيايػض فػي تػرؾ  لػؼ 

                                                 

 .ُْٓ/  ٖ، ُٖ/  ٓ، كايعّـ لمزركمي:  ِٕٗ،  ِْٓ/ِ(  ويظر :  غوض الكعاة ُ(
 .َٗكمجاز الور ف: ص  ِِٕليةك ص (  ويظر: الجمؿ في اِ(
. كالوعاؿ فوما و دك هك مةمد  ف عمي  ف  سماعوؿ ال ا ي ،  َّّ/ِ(  معاتو  الغوب ّ(

،   ػػك  كػػر ، مػػف  كػػا ر عممػػاّ عصػػره  العوػػل كالةػػدوث كالمغػػض كايدب مػػف  هػػؿ مػػا كراّ 
ايعّـ  هػ ، ويظر :ّٓٔاليار  ، رةؿ  ل  خراساف  كالعراؽ كالةجاز كال اـ ، تيكفلي 

 . ِْٕ/ٔلمزركمي 
 .  ُٕٔ( كهذا ما ةاؿ  ل مف ة ؿ   ك ع ودة ، ويظر : مجاز الور ف ص ْ(
 . ُِِ-ُُِ/ُٔجامع ال واف عف تاكؿ  م الور ف :(  ٓ(
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التذيوض عم  هوئػض كاةػدة ، كصػرح  ايػل ج وجوػز ةػراّة عوسػ   ػف عمػر، ك  ػي 
عمػػرك  ػػف العػػّّ: ( فك هػػذوف لسػػاةراف(؛ يياػػا خػػّؼ المصػػةؼ، كاستةسػػف 

وف همػػػػا : ةػػػػراّة ( ٍف هػػػػذاف لسػػػػاةراف (  تخعوػػػػؼ ( ٍف( (( يياػػػػا  ةػػػػراّة  مػػػػام
عاصػػػـ كالخموػػػؿ (( ؛ مةتًجػػػا  ايكػػػل (( ةػػػد  يجمػػػع عمػػػ   يكػػػل لػػػـ وكػػػف  ةػػػد  عمػػػـ 
 اليةك مف الخموػؿ((،  وػد  يػل ذهػب  لػ   ف ( ٍف(  معيػ  (مػا( اليافوػض ، كالػّـ 
 معيػػ  ( جك( كالتوػػدور: (مػػا هػػذاف  جك سػػاةراف(،  دجلػػض ةػػراّة  ه ػػي فإيكػػل ةػػر : مػػا 

 .(ُ(يل  يل ةر :  ٍف هذاف  جك ساةرافهذاف  ج ساةراف كركم ع
ّن ،  (  الت ػػدود كرفػػع (هػػذاف( م ػػك ذا ذكػػر الزجػػاج  فك فػػي ةػػراّة ( فك كاع
( الذوومػػػض إػػػمور ال ػػػاف ،  فػػػإفك هيػػػاؾ مػػػف ةػػػؿك هػػػذا ا  ػػػكاؿ  جعػػػؿ اسػػػـ ( فك

.، كةػػد مػػر  فك (ِ(كالتوػػدور :  يكػػل هػػذاف ،  ك  فك ايمػػر كال ػػاف هػػذاف لسػػاةراف 
ػػا ووكلػكف :  فك  ػؾ زوػػده مػاخكذه ، فوػاؿ هػػذا سػو كول  ركل عػف الخموػؿ ((  فك ياسن

 (ّ( عم  ةكلل :  يكل  ؾ زوده ماخكذه((
 المطمب الثاني : اجتماع )إٍف( ك)لمَّا(  

دخمػػػت ( ًف( المخععػػػض عمػػػ  الجممػػػض إعرابىمػػػا فػػػي كتػػػب النحػػػك : -ُ
اجسػػموض فػػي الوػػر ف الكػػروـ فػػي  ر عػػض مكاإػػع اةتػػرف خ رهػػا  ػػػ(لما( كهػػي ةكلػػل 

ـٍ  تعال :  الىاي ـٍ رى حؾى  ىٍعمى فلوىيكاي ًّ لىمكا لىويكى فك كي  [. ُُُ]هكد : كىاًع

                                                 

عرا ل :(  ُ(  . ِٔٗ-ِْٗ/ ّويظر معايي الور ف كاع
 . ُٖٔ-ُٕٔ/ِويظر : المةرر في اليةك (  ِ(
 . ُّْ/ِ( كتاب سو كول : ّ(
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ةر  يافع كا ف كذور  تخعوؼ ( ٍف( ك (لما( ، كةػر    ػك عمػرك كالكسػائي 
( كتخعوػػػػؼ (لمػػػػا( ، كةػػػػر   ػػػػع ض   تخعوػػػػؼ ( ٍف( كوعوػػػك  ب كخمػػػػؼ   ت ػػػػدود ( فك

( ك (لٌما(  .(ُ( كت دود (لٌما( ، كةر  ال اةكف  ت دود ( فك
كفى  كةكلل تعال  :  ػري ًموػعه لىػدىٍويىا ميٍةإى ٍف كيؿا لىمكػا جى [ ، ِّ]وػس :  كىاًع

ػػػػا(  الت ػػػػدود كةر هػػػػا ال ػػػػاةكف  ةػػػػر  ا ػػػػف عػػػػامر كعاصػػػػـ كةمػػػػزة كا ػػػػف جي ػػػػاز (لمك
  (ِ( التخعوؼ

وىػػاًة الػػػدحٍيوىا  كةكلػػل تعػػػال :  تىػػػاعي اٍلةى ػػا مى ًلػػػؾى لىمك ٍف كيػػؿح ذى [ الزخػػػرؼ:  كىاًع
ػػػا (  الت ػػػدود ّٓ [ . ةػػػر  عاصػػػـ كةمػػػزة كه ػػػاـ  خػػػّؼ عيػػػل كا ػػػف جي ػػػاز (لمك

 . (ّ(،كةر ها ال اةكف  تخعوؼ (لما( ، كهك الكجل الذايي لا اـ
ػػػاًفظه ً ٍف كيػػػؿح  كةكلػػػل تعػػػال   مىٍواىػػػا ةى ػػػا عى [ ةػػػر   ْ] الطػػػارؽ : يىٍعػػػسو لىمك

عػػػػػػػامر كعاصػػػػػػػـ كةمػػػػػػػزة ك  ػػػػػػػك جععػػػػػػػر  (لٌمػػػػػػػا(  الت ػػػػػػػدود ، كةر هػػػػػػػا ال ػػػػػػػاةكف 
 .(ْ( التخعوؼ

ػػا (لٌمػػا( فعمػػ  معيوػػوف ،  ةػػدهما : مػػف جمػػع (مػػا(  ةػػاؿ الخموػػؿ : ((ك مك
ّن كاةدنا ، كذايواما  معي  ( ٌج(  مف ووكؿ : كمياـ َََك(لـ( فجعمٍت (لٌما(  يا

ػػا(  صػػموض كالمػػوـ فواػػا فػػي مكإػػع العػػوف ، كهػػك  ػػكزف  ج ،  ػػؿ ايلػػؼ فػػي (لمك
 .(ٓ( (فعكؿ(((

                                                 

عػراب الوػراّات  ّٖٔ/ْويظر : الةجض في الوراّات الس ع ، ي ي عمي العارسػي (  ُ( ، كاع
،كالتسػاوؿ  ُّٔ، كغوػث اليعػع فػي الوػراّات السػ ع ص ُْٕ-ُّٕالس ع كعمماا ص 

 . ِّْلوراّات التيزوؿ ص 
 . ِْْالتساوؿ لوراّات التيزوؿ ص ، ك  ُْٗ( ويظر : غوث اليعع ص ِ(
 . ِْٗ، كغوث اليعع ص َِْلس ع كعمماا ص عراب الوراّات ا( ويظر : ّ(
،  ّٕٗ/ٔ، كالةجػػض فػػي الوػػراّات السػػ ع ِٖٖويظػػر: مجػػاز العػػر ف ي ػػي ع وػػدة ص (  ْ(

عراب الوراّات الس ع كعمماا ص   . ُٗٓ،كالتساوؿ لوراّات التيزوؿ ص َٓٓكاع
 . ْٖٖ( كتاب العوف ص ٓ(
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ًموػػعه لىػػدىٍويىا  : كجعػػؿ الزمخ ػػرم ( ٍف( فػػي ةكلػػل تعػػال   ػػا جى ٍف كيػػؿا لىمك كىاًع
كفى  ري ، كةاؿ : (( كالّـ العارةض في  (ُ(مخععض مف الذوومض  [ ِّ]وس :  ميٍةإى

اًفظه  يةك ةكلل :  مىٍواىا ةى كهي جزمض َََ[  ْ] الطارؽ : ً ٍف كيؿح يىٍعسو لىمكا عى
 (ِ( لخ ر ( ٍف(  ذا خععت((

ػػػػػا( عيػػػػػد ةراّتاػػػػػا  الت ػػػػػدود تكػػػػػكف         كذهػػػػػب ا ػػػػػف ال ػػػػػجرم  لػػػػػ   فك (لمك
 (ّ( عي ( جك( ك( ف( يافوض

ػػػػػا(  كذكػػػػػر ا ػػػػػف الخ ػػػػػاز  ٌف ( ٍف( مخععػػػػػض مػػػػػف الذوومػػػػػض عيػػػػػد ةػػػػػراّة (لمك
تاا  الت دود تككف  معي  ( جك( ك( ف( يافوض  (ْ( التخعوؼ كعيد ةّر

ػػػػا( الم ػػػػددة لاػػػػا فػػػػي الكػػػػّـ ذّذػػػػض  كةػػػػاؿ المػػػػالوي : (( اعمػػػػـ  ٌف (لمك
 مكاإع :

 َََالمكإع ايكؿ :  ٍف تككف جازمض لمععؿ المإارع 
المكإػػع الذػػايي : ٍف تكػػكف  معيػػ  ( جك( ، كوكلػػؾ :  ٍف إػػر ؾ لزوػػده، 

ػاًفظه  ر ؾ  ٌج زوػده ، ةػاؿ ا تعػال  :  م : ما إػ مىٍواىػا ةى  ً ٍف كيػؿح يىٍعػسو لىمكػا عى
ـٍ  [ ، كةػػػػاؿ تعػػػػال  :  ْ] الطػػػػارؽ : ػػػػالىاي ـٍ رى حػػػػؾى  ىٍعمى فلوىيكاي ػػػػا لىويػػػػكى ًّ لىمك فك كيػػػػ  كىاًع

كفى  [ ، كةػاؿ تعػال  : ُُُ]هكد : ػري ًموػعه لىػدىٍويىا ميٍةإى ٍف كيػؿا لىمكػا جى س : ]وػ كىاًع
[ عم  ةراّة مف  دد الموـ في جموعاا ، كخعؼ ( ٍف( ، كةد ةرئ ذلؾ كمل ِّ

ا  التخعوؼ فوخرج عف هذا ال اب ، كةد ردك  عض اليةكوف (لمكا( مػف هػذه   وإن
ا وػػات  لػػ  المكإػػع ايكؿ (وعيػػي جعػػؿ (لٌمػػا( يافوػػض جازمػػض( ك إػػمركا  عػػدها 

ّن ، فوكػػػػكف مػػػػف  ػػػػاب مػػػػا ةػػػػذؼ ميػػػػل الععػػػػؿ لمعمػػػػـ   ػػػػل ، كالتوػػػػدور : وكػػػػف فعػػػػ

                                                 

 . ّٖٓويظر : المعصؿ في عمـ العر وض ص (  ُ(
 . ِْٓيعسل ص المصدر (  ِ(
 .َْٗ(  ويظر: مالـ وي ر مف ايمالي ال جروض إمف كتاب يصكص مةووض: صّ(
 . ِْٓ/ِويظر : الغرة المخعوض (  ْ(
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 ك ٌمػػػا ةكلػػػل تعػػػال  َََ
  كفى ػػػري ًموػػػعه لىػػػدىٍويىا ميٍةإى ػػػا جى ٍف كيػػػؿا لىمك [ ِّ]وػػػس :  كىاًع

 ََََوص  تودور (لٌما(  معي  ( ٌج( عم   ٍف تككف ( ٍف( يافوض َََ
ك(لمكا( عمػ  ال ػاب ة ػؿ َََكوص   ٍف تككف ( ٍف( مخععض مف الذوومض 

ووػػػػػػدر  عػػػػػػدها فعػػػػػػؿ توػػػػػػدوره : (وتػػػػػػرؾ( ،  ك هػػػػػػذا (وعيػػػػػػي : يافوػػػػػػض جازمػػػػػػض( ك 
 (ُ(فإٍف خععت الموـ مف(لما( فمآلوات  عراب  خر وطكؿ ذكره((َََ(وامؿ(

ػػػا( عيػػػد ةراّتاػػػا  الت ػػػدود تكػػػكف  معيػػػ  ( جك( ، ك( ٍف(  وعيػػػي :  فك (لمك
يافوػػػض ، كعيػػػد ةراّتاػػػا  ػػػالتخعوؼ تخػػػرج عػػػف ككياػػػا  معيػػػ ( جك( كتكػػػكف ( ٍف( 

ـٍ رى حػؾى  مخععض مف الذوومض ، كةاؿ : (( ك مكا ةكلل تعال  :  فلوىيكاي ًّ لىٌمػا لىويػكى فك كي كىاًع
ـٍ  ػػالىاي ػػا( ةتػػ  ووػػدر ُُُد :]هػػك   ىٍعمى [ فػػّ وصػػ  توػػدور( جك( فػػي مكإػػع (لمك

(  ل ًّ ًّ  ك   ل ذلؾ((  عد ( ٍف( فعؿ ويتصب  (كي ٍف ترل ك  (ِ( ، التودور : كاع
ػػػا(  الت ػػػدود  عيػػػ  ( ٌج( فػػػي  ككػػػذلؾ جعػػػؿ المػػػرادم ( ٍف( يافوػػػض ، ك(لمك

فػي سػكرة هػكد سكرة : وس ، كالزخرؼ ،  ٌج  يكل جعؿ ( ٍف( مخععػض مػف الذوومػض 
 ) ًّ ، سػكاّ ةرئػت (لمػا( مخععػػض  ـ م ػددة ؛ لكػكف ( ٍف( عممػػت اليصػب فػي (كػػ

)ّ) 
ػػا(  كت ػػع ا ػػف ه ػػاـ المػػالوي كالمػػرادم فجعػػؿ ( ٍف( يافوػػض عيػػد ةػػراّة (لمك

ػػا  ٍف تكػػكف  (ْ( الت ػػدود ػػا ( ٍف( فػػي سػػكرة هػػكد فإمك  ٌج فػػي سػػكرة هػػكد فوػػاؿ :  مك
ػػا ػػا ويكفكػػكا  عمػػالاـ ، ( ٍف( مخععػػض مػػف الذوومػػض ك(لمك ( يافوػػض جازمػػض كالتوػػدور : لمك

 ) ًّ  م :  يكاػػـ  لػػ  ا ف لػػـ ويكفككهػػا كسػػوكفككياا ،  ك  ٍف تكػػكف ( ٍف( يافوػػض ك(كػػ
 (ٓ(مععكجن  إإمار ( رل( ك(لمكا(  معي  ( ٌج(((

                                                 

 . ّّٓ-ُّٓرصؼ الم ايي : ص ( ُ(
 . ّّٓ- ِّٓالمصدر يعسل: ص (ِ(
 . َِٖالجي  الدايي : ص ( ّ(
 .ِٖٓويظر :  رح  ذكر الذهب ص ( ْ(
 . ِِٖ-ُِٖ/ُمغيي الم وب : ( ٓ(



671 

 

ػا  ٍف تكػكف  كذكر الدمامويي  فك ( ٍف( هيا تككف عم   ةػد كجاػوف :  مك
( مععػػكجن مخععػػض مػػف ال ًّ ػػا  ٍف تكػػكف يافوػػض ك(كيػػ مك ( ميصػػك ض  اػػا ، كاع ًّ ذوومػػض ك(كيػػ

 (ُ(  إإمار ( رل(((
كجاّ في تاج العركس : ((كمما وػدؿ عمػ   فك (لمكػا(  معيػ  ( ٌج( مػع 
( ًف( التػػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػػكف جةػػػػػػػػػػدنا ةػػػػػػػػػػكؿ ا عػػػػػػػػػػز كجػػػػػػػػػػؿ : ( ٍف كيػػػػػػػػػػؿا  ٌج كػػػػػػػػػػذكبى 

(} ص : ػػؿى اؿ العػػراّ : كهػػي فػػي ةػػراّة ع ػػد { كهػػي ةػػراّة ايمصػػار ، ةػػُْالرحسي
( ةاؿ : كالمعي  كاةد((  (ِ( ا (  ٍف كيؿا لمكا كذكبى الرحسيؿى

( في الوراّة المتكاترة  كفػي الوػراّة ال ػاذة  كهذ ج   كاؿ فول لرفع (كيؿا
ػػا عيػػد جعػػؿ ( ٍف( يافوػػض ، كهػػذا مػػا اتعػػؽ عموػػل  ، كمػػا  ٌيػػل  ج   ػػكاؿ فوػػل  وإن

دكف ا ةتجػػػاج  ػػالوراّة ال ػػػاذة ، كلكػػف ا  ػػػكاؿ عيػػػد  اليةػػاة كالمعسػػػركف مػػف
( كمػػا هػػك ةاصػػؿ فػػي سػػكرة هػػكد ، كلاػػذا فػػإيلي لػػـ  جػػد  ةػػدنا مػػف  ًّ يصػػب (كيػػ
ػػا(  معيػػ  ( جك( فػػي  اليةػػاة  ك المغػػكووف  ك المعسػػروف مػػف ذهػػب  لػػ  جعػػؿ (لمك

( ميصػػك ض  ػػػ( لوػػكفوياـ(  ك  ععػػؿ مإػػم ًّ ر، هػػذه السػػكرة ،  ٌج   ػػرط جعػػؿ (كيػػ
ػػا( ك عػػد  ٍف عػػرض ا  ػػكاؿ الػػذم كاجػػل   ٌج  فك  ةػػد ال ػػاةذوف ةػػاـ  دراسػػض (لمك
ػػا( هيػػا  معيػػ  ( ٌج( ، مػػع  اليةػػاة فػػي سػػكرة هػػكد ،  وكػػد مػػذهب الوػػائموف  ػػافك (لمك
( ميصػػك ض  ػػػ(لوكفوياـ( ذػػـ  ياػػ   ةذػػل  وكلػػل :  ًّ تاووػػده لمػػف اسػػت عد جعػػؿ (كػػ

ػػػا( فػػػي هػػػذه  ((كهكػػذا يػػػرل  فك اليةػػػكووف كعممػػػاّ المغػػػض ج وو مػػػكف  ٍف تكػػػكف (لمك
( جػاّت  ًّ الوراّة  معي  ( جك( ؛  سػ اب تتطم اػا صػياعض اليةػك، كهػي  فك (كػ
ػا(  ميصك ض ، فوالكا :  يكاا ميصك ض  ػ( ٍف( ، فاي مخععض كلوست اليافوػض ، ك(لمك

 التي  معي  ( جك( ج توع  عد ( ًف( المخععض .
مكا( هيا  عي  ( جك( مستدلوف عم  ذلؾ  وراّة ع د ا كالذم يراه  فك (ل

ػػا لوػػكفوياـ ر حػػؾ  عمػػالاـ(  ٍف كػػؿا لمك  ػػف مسػػعكد لآلوػػض يعسػػاا فاػػك ةػػد ةر هػػا  (كاع
                                                 

 . َُُ/ُويظر :  رح الدمامويي عم  مغيي الم وب ( ُ(
)ِ ) ّّ /َِٓ . 
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ػػا(  كممػػض ( ٌج( كهػػذا وػػدؿ عمػػ   فك الكممتػػوف فػػي معيػػ  كاةػػد  فا ػػدلت كامػػض (لمك
( في ةراّتل ، فكما   دؿ كةد ت وف  فك ا ف مسعكد وسكم  وف (لمكا( ك( جك  َََ

ػػػا(  ػػػػ( جك( يجػػػده وععػػػؿ العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ ، فو ػػػدؿ ( جك(  ػػػػ(لمكا( فػػػي  وتػػػوف  (لمك
{ (كمػػػا ميػػػا  ٌج لػػػل موػػػاـ ِْكػػػرومتوف  همػػػا ( ٍف كػػػؿا  جك كػػػذب الرسػػػؿ(} ص : 

ػا لػل ُْٔمعاكـ (}الصافات :  ٍف ميا لمك { ةر هما :  ٍف كؿا لمكا كذب الرسؿ ، كاع
 كـمواـ معم
 فك هذه الوراّات المتكاترة عػف رسػكؿ ا صػم  ا عموػل كسػمـ خوػر  

دلوؿ عم   فك (لمكا(  معي  ( جك( في هػذه ا وػض كفػي ا وػات الور يوػض السػا وض ، 
ػػػا  ذا تعػػػارض هػػػذا المعيػػػ  مػػػع صػػػياعض اليةػػػك ، فمػػػف ايفإػػػؿ لميةػػػاة  ٍف   مك

ا ، ج  ٍف وذه كا  ل  مخالعض  (ُ( الوراّة  كهي سيض مت عض(( وجدكا لاـ مخرجن
 لي عم  ما ذهب  لول ال اةث المّةظ ا توض :

كصػػػػؼ ال اةػػػػث ةػػػػراّة  ي ىػػػػي كةػػػػراّات ا ػػػػف مسػػػػعكد  ايكاػػػػا ةػػػػراّات -ُ
متػػكاترة كةػػد  ذ ػػت ر وػػل اسػػتيادنا  لػػ  ذلػػؾ ، فػػي ةػػوف  يكاػػا لوسػػت مػػف الوػػراّات 

اليةػػػػاة كالمعسػػػػروف السػػػػ ع ، كج مػػػػف الوػػػػراّات الع ػػػػر ،  ػػػػؿ ج اخػػػػتّؼ  ػػػػوف 
ّن مػػػف ايسػػػاس ؛  ذ  كعممػػػاّ الوػػػراّات  اياػػػا ةػػػراّات  ػػػاذة ، فوكػػػكف ر وػػػل  ػػػاط
الوػػػػراّات ال ػػػػاذة ج وصػػػػ   ٍف وةػػػػتج  اػػػػا لػػػػرد ةإػػػػوض يةكوػػػػض ،  ػػػػؿ الوػػػػراّات 
المتػكاترة يعسػاا وكػكف مػف  ػركط ة كلاػا  ٍف تكػكف مكافوػض لوكاعػد المغػض العر وػض 

  كجل مف الكجكه .
ع : ((الوػراّة الصػةوةض مػا صػ  سػيدها  لػ  الي ػي جاّ في غوث اليعػ

صػػم  ا عموػػل كسػػمـ ، كسػػاغ كجااػػا فػػي العر وػػض ، ككافوػػت خػػط المصػػةؼ 
فال ػػاذ مػػا لػػوس  متػػكاتر ، ككػػؿ مػػا زاد ا ف عمػػ  الوػػراّات الع ػػر فاػػك َََ،

كج تجػػػػػػػػكز الوػػػػػػػػراّة  ال ػػػػػػػػاذ ، كالصػػػػػػػػةو   يكاػػػػػػػػا مػػػػػػػػا كراّ َََغوػػػػػػػػر متػػػػػػػػكاتر
                                                 

 ُِٗٗلسػيض  ِّاجستذياّ  ػ(لمكا( ، لمةمد ةسوف يجـ ، مجمض  داب الرافػدوف ، العػدد  (ُ(
 ِٕٓ- ِْٕـ  ص 
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اعمـ  فك الذم استورت عموػل المػذاهب َََوراّة  ال اذ ك مكا ةكـ الَََالع ر
ك راّ العممػػػاّ  يكػػػل  ٍف ةػػػر   ال ػػػكاذ غوػػػر معتوػػػد  يكػػػل ةػػػر ف كج مػػػكهـ  ةػػػدنا ذلػػػؾ 

ٍف ةر هػػػا  اعتوػػػاد ةر يوتاػػػا  ك  إواػػػاـ َََفػػػّ كػػػّـ فػػػي جػػػكاز ةراّتاػػػا َََ كاع
ػػا ةكػػـ الصػػّة  ال ػػاذ َََةر يوتاػػا ةػػـر ذلػػؾ  مػػف كمػػف صػػم  خمػػؼ َََك مك

ووػػر   مػػا وػػذكر مػػف ةػػراّة ا ػػف مسػػعكد رإػػي ا عيػػل فموخػػرٍج كلوترٍكػػل ، فػػإٍف 
 (ُ( صم  خمعل  عاد ا دنا، كةاؿ ا ف الةاجب : كج تجزئ  ال اذ كوعود   دان((

ػا( فػي سػكرة هػكد  معيػ  ( جك( اعتمػادنا  -ِ عوكف ال اةث  ٍف تككف (لمك
ػػػػػا(  عمػػػػػ  ةػػػػػراّة  ي ػػػػػي كا ػػػػػف مسػػػػػعكد ، التػػػػػي كايػػػػػت  رفػػػػػع ( ، كجعػػػػػؿ (لمك (كػػػػػؿا

 معي ( جك( في هذه الوراّة ج   كاؿ فواا ، فاليةاة كالمعسركف لػـ وميعػكا ذلػؾ 
ػػا(  معيػػ  ( جك( ،  ػػؿ كػػاف  ؛ يفك ا  ػػكاؿ فػػي سػػكرة (هػػكد( لػػـ وكػػف  جعػػؿ (لمك
فػي الجمػع  ػوف جعماػا  اػذا المعيػػ  ك( ًف( التػي تعويػت  ٍف تكػكف المخععػض مػػف 

( ؛ كلاػػػذا فػػػإفك اليةػػػاة كالمعسػػػروف ةػػػد اتعوػػػكا عمػػػ  جعماػػػا الذوومػػػض ليصػػػب (كػػػ ًّ
 معيػػ  ( جك( فػػي سػػكرة الزخػػرؼ كوػػس كالطػػارؽ لجػػكاز جعػػؿ ( ٍف( يافوػػض لرفػػع 

( فواا .  (كؿا
ػػػا(  معيػػػ  ( ٌج( فػػي سػػػكرة هػػػكد  -ّ  عػػد  ٍف  كجػػػب ال اةػػػث جعػػؿ (لمك

 ًّ (  الععػػػػػؿ  ةػػػػػدث   ػػػػػكاجن لغكًوػػػػػا ك وػػػػػرنا ؛ ذلػػػػػؾ  عػػػػػد  ًف اسػػػػػت عد يصػػػػػب (كػػػػػ
( لوكفوياـ(  ك  ععؿ مإمر ؛ يفك الجمع  وف الةػرؼ الم ػ ل  الععػؿ ( ٍف(  ك 
ّن :  فك زوػػدنا  ( ك( ٌج( ج وعػد تركو نػػا عر ونػػا ؛ فمػػوس مػف العر وػػض  ٍف ووػػاؿ مػػذ ( فك
 جك  ػػاعر ، كلكػػف ووػػاؿ : مػػا زوػػده  جك  ػػاعر ، كهػػك  عػػد  ًف اختمػػؽ هػػذا  يعسػػل 

ذػػـ طمػػب مػػف اليةػػاة مػػف  ػػاب التعجوػػز  ٍف وةمػػكه ، كهػػذا  تركػػل مػػف دكف ةػػؿ ،
 مػػػػر غروػػػػب ؛ يفك ال اةػػػػث هػػػػك الػػػػذم صػػػػيع هػػػػذا ا  ػػػػكاؿ كلػػػػوس اليةػػػػاة ؛ 

                                                 

 . ُٓ-ُْغوث اليعع في الوراّات الس ع ص ( ُ(
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كالميطػػػػؽ ووتإػػػػي  ٍف وةػػػػؿ ا  ػػػػكاؿ مػػػػف صػػػػيعل ، كمػػػػا  فك اليةػػػػاة ةػػػػد ةمػػػػكه 
  صرؼ (لمكا( عف معي  اجستذياّ . 

  ػػكاؿ المػػذككر يمةػػظ  كإػػكح  فك ال اةػػث  ػػدجن مػػف  ٍف وؤوػػد ةػػؿ ا 
 جعؿ ( ٍف( مخععض مف الذوومض ك صرؼ (لمكا( عف معي  اجسػتذياّ ،  ك  جعػؿ 
( ميصػػك ض ب(لوػػكفوياـ( راح وعػػززه كووػػرحه مػػف جاػػض  يكػػل عػػوف  ًّ ( ٍف( يافوػػض ك(كػػ
ًّ( ميصػك ض   ف تككف (لمكا( في ا وض  معي  ( جك( ، مػع  يػل ميػع  ٍف تكػكف (كػ

ا ميصػك ض  ػػ( ٍف( ، كهػي ج تيصػب  ٌج  ذا كايػت مخععػض  الععؿ كهذا وعيي  يا
مػػف الذوومػػض ج اليافوػػض ، كمػػف الممتيػػع معينػػ  كيةػػكنا كلغػػض الجمػػع  ػػوف ا ذ ػػات 
ػػػا  ٍف كػػػؿا لمك ( كةػػػر  : كاع كاجسػػػتذياّ ، مسػػػتيدنا فػػػي ذلػػػؾ  لػػػ  ةػػػراّة مػػػف رفػػػع (كػػػؿه

يػت متػكاترة لمػا لوكفوياـ ر ؾ  عمالاـ  ، كهذه الوػراّة ، كمػا  ويػا ، ةتػ  لػك كا
( ج  يصػػ ل ، فوػػد ت ػػوف  ٌيػػل ج  صػػ  اجةتجػػاج  اػػا ؛ ييكاػػا جػػاّت  رفػػع (كػػؿا
يمػػا ا  ػػكاؿ عيػػد  ػػا(  عيػػ  ( ٌج( فػػي ةػػراّة مػػف رفػػع ، كاع   ػػكاؿ عيػػد جعػػؿ (لمك
ػػػا( عػػػف معيػػػ   ( ، كةػػػد ةػػػؿ ايكذروػػػض هػػػذا ا  ػػػكاؿ  صػػػرؼ (لمك ًّ يصػػػب (كػػػ

( ميصػػػك ض  ػػػػ( ًف( ًّ المخععػػػض ، كةمػػػل ايةموػػػض  جعػػػؿ ( ٍف(  اجسػػتذياّ كجعػػػؿ (كػػػ
( ميصك ض  الععؿ (لوكفوياـ(  ك  ععؿ مودر ،  ًّ  يافوض ك(ك

هذا مف جاض كمف جاض  خرل فإيكل جعػؿ ةػراّة مػف رفػع ، كةػراّة ا ػف 
مسعكد مػف الوػراّات المتػكاترة ، فػي ةػوف  ٌياػا مػف الوػراّات ال ػاذة ، كالجػدور 

ار فػػػػي الاػػػػػامش  لػػػػ  مصػػػػػدرها ، فوػػػػػد  الػػػػذكر  يػػػػػل صػػػػركح   ػػػػػذكذها ،  ذ   ػػػػػ
 استخرجاا مف كتاب : مختصر  كاذ الوراّات . 

 ةكؿ  عد هػذا كمػل :  مػا كػاف ايجػدر  ال اةػث  ٍف وةػؿ هػذا ا  ػكاؿ 
 وراّة المصةؼ كالوراّة المتػكاترة ،  ػدجن مػف  ٍف ووػره كوذ تػل  وػراّات  ػاذة !؟ 

لةػػػؿ كالتػػػكاتر !؟ ككوػػػؼ فممػػاذا يػػػذهب  لػػػ  ا  ػػكاؿ كال ػػػذكذ كج يػػػذهب  لػػ  ا
وصػػ   ٍف يصػػؼ هػػذه الوػػراّات ال ػػاذة  ايكاػػا سػػيض  مت عػػض ، كهػػي التػػي تيركػػٍت 
كهجر المسممكف تّكتاػا ميػذ  ٍف جمػع عذمػاف رإػي ا عيػل المسػمموف عمػ  



674 

 

 ) مصةؼ كاةػد لػـ تيذ ػٍت فوػل  ٌج الوػراّات المتػكاترة !؟  ػؿ ةػراّة مػف رفػع (كػؿا
كد التي ذكرها ال اةث ج وور   اا الوـك  ةػد مػف في سكرة هكد كةراّة ا ف مسع

 المسموف؛  ذ ج وجكز  رعنا تّكتاا كجعماا مف الور ف .
ػػا( فػػي هػػذه ا وػػض  كةػػد ةػػاؿ ال اةػػث : ((كجػػكز   ػػك ةوػػاف  ٍف تكػػكف (لمك
ػػا لوػػكفوياـ( كةػػاؿ :  ٍف كػػؿا لمك  معيػػ  ( جك( ، كاست ػػاد عمػػ  ذلػػؾ  وػػراّة  ي ىػػي (كاع

 (ُ( ة المتكاترة ةجض عمواـ(( فك هذه الوراّ
كالمعركؼ  يل لػـ وجػرؤ  ةػد مػف المعسػروف  ٍف وصػؼ ةػراّة  ي ىػي هػذه 
 ايكاا ةراّة متكاترة ؛  ذ ج اختّؼ في  ذكذها ،  مكا ةكؿ   ي ةواف :  فك هذه 
( فػػػي سػػػكرة وػػػس  الوػػػراّة المتػػػكاترة ، وعيػػػي  اػػػا ةػػػراّة جماػػػكر الوػػػراّ رفػػػع (كػػػؿا

ػػػػػػػػا كالطػػػػػػػػارؽ ، فوػػػػػػػػد ةػػػػػػػػاؿ  ٍف كيػػػػػػػػؿا لمك مػػػػػػػػا يصػػػػػػػػل : (( كوػػػػػػػػراّة مػػػػػػػػف ةػػػػػػػػر  (كاع
اًفظه { كِّجموع(}وس : مىٍواىا ةى كالوراّة  ََ{ ْ}الطارؽ : ً ف كيؿح يىٍعسو لكمكا عى

ػػػاًفظه  مىٍواىػػػا ةى ػػػا عى ػػػا( ك(ً ف كيػػػؿح يىٍعػػػسو لكمك ٍف كيػػػؿا لمك ةجػػػض  المتػػػكاترة فػػػي ةكلػػػل : (كاع
 (ِ(عمواما(( 

ػػا( فػػي سػػكرة هػػكد كالجػػدور  الػػذكر  فك   ػػا  ةوػػاف اسػػت عد  ٍف تكػػكف (لمك
يكمػػػػا عػػػػدها   معيػػػػ  ( جك( ،  ػػػػؿ جعماػػػػا  داة جػػػػـز ، كلػػػػـ وجعػػػػؿ ( ٍف( يافوػػػػض ، كاع
(  الععػػػػؿ (لوػػػػكفوياـ(  ك  ععػػػػؿ  ًّ مخععػػػػض مػػػػف الذوومػػػػض ييػػػػل اسػػػػت عد يصػػػػب (كػػػػ

  (ّ(مودر
 ةاؿ العراّ فػي  عػراب ةكلػل تعػال  إعرابىما في كتب التفسير : -ِ

فك  ـٍ  كىاًع ػالىاي ـٍ رى حػؾى  ىٍعمى فلوىيكاي ًّ لىمكا لىويػكى [ : ((ك مػا مػف جعػؿ (لمكػا(  ُُُ] هػكد :كي
ً ٍف كيػؿح يىٍعػسو ( لكًيػل جعػؿ ةكلػل تعػال : ْ ميزلض ( جك( فإيػل كجػل ج يعرفػل(( (

                                                 

 . ِْٕاجستذياّ ب( جك(  ص ( ُ(
  ّْٗ/ٓالمةوط  ال ةر( ِ(
 . ّْٗ/ٓويظر : المصدر يعسل ( ّ(
 . ّّْ/ ُمعايي الور ف (  ْ(
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ػاًفظه  مىٍواىػػا ةى  (ُ([  معيػػ : ((مػا كػػؿ يعػس  ٌج عمواػػا ةػػافظ(( ْ]الطػػارؽ : لىمكػا عى
ػػا فػػي  عػػراب ا وػػض فػػي سػػكرة هػػكد: ((ك مػػا الػػذوف خععػػكا ( ٍف( فػػإياـ  كةػػاؿ  وإن
ًّ ، كهػك كجػل ج  ٍف لوػكفوياـ كيػ ّن(  ػ (لوكفوياـ( كةػالكا : كايكػا ةميػا: كاع يص كا (كي
  ػتاول ؛ يٌف الػّـ  ٌيمػا ووػػع الععػؿ الػذم  عػدها عمػػ   ػيّ ة مػل ، فمػك رفعػػتى 

كؿ :  ٍف زوػػػػده لوػػػػائـه  ، كج وصػػػػم   ٍف (كػػػػؿ( لصػػػػم  ذلػػػػؾ كمػػػػا وصػػػػم   ف  توػػػػ
توكؿ :  ف زودنا يإربي ، فاذا خطا؛ يف تاكوماا كوكلؾ: مػا زوػدنا  جك  إػربي 

 (ِ(، فاذا خطا في ( ٌج( كفي الّـ(( 
يستيتج مف كّـ العراّ  يل ميػع جعػؿ ( ٍف( يافوػض ك(لٌمػا(  معيػ  ( ٌج( 

(  ٌج  التاكوػػػؿ ييكػػل ج وجػػػكز الجمػػع  ػػػوف معيػػ  اليعػػػي فػػي ( ًّ  ٍف( كيصػػػب (كيػػ
 الذم يس ل  ل  مف لـ وعرفيا  اـ ك وكف  ٌيل كجل غور مو كؿ .

( كهذا وعيي  يكل   ًّ فود ت وكف  فك العراّ ميع جعؿ ( ٍف( يافوض ليصب (كي
 عوف جعؿ ( ٍف( مخععض مف الذوومض ، كاع عاد الّـ مف جعماا  معي  ( ٌج( 

ػػا يافوػػض فػػي ةػػكؿ ا تعػػال  : كجعػػؿ ا ػػف ةتو ػػض ( ٍف(  ً ٍف كيػػؿح يىٍعػػسو لىمك
اًفظه  مىٍواىا ةى  (ّ([ ْ]الطارؽ : عى

وىػػاًة الػػدحٍيوىا  كفػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال  :  تىػػاعي اٍلةى ػػا مى ٍف كيػػؿح ذىًلػػؾى لىمك  كىاًع
((ووػػػػػػػكؿ تعػػػػػػػال  ذكػػػػػػػره : كمػػػػػػػا كػػػػػػػؿ هػػػػػػػذه  :[ ووػػػػػػػكؿ الط ػػػػػػػرمّٓ]الزخػػػػػػػرؼ : 

 .(ْ( اي واّ ....  ج متاع ((
فػػػالط رم مػػػف  ت ػػػاع مػػػذهب اليعػػػي كاجسػػػتذياّ  كفسػػػر هػػػذه ا وػػػض فػػػي 
إّك ذلؾ .  ٌج  يكل ةاؿ في سكرة هكد : ((كةاؿ  خركف : معي  ذلؾ  ذا ةػرئ 
ًّ  ٌج لوكفوياـ ، كما ووػكؿ الوائػؿ :  فك كي ( ك (لٌما( : كاع كذلؾ (وعيي  ت دود ( فك

                                                 

 . ُّْ/ ّالمصدر يعسل (  ُ(
 . ّْْ/ُمعايي الور ف  (  ِ(
 . ِٓٓتاكوؿ م كؿ الور ف ص (  ّ(
 . ٖٓ/ ِٓجامع ال واف عف تاكوؿ  م الور ف (  ْ(
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 العر وػػض ويكػػػركف هػػػذا الوػػػكؿ  ك ػػا  ج ةمػػػت عيػػػا ، ككجػػدت عامػػػض  هػػػؿ العمػػػـ
كوػػا كف  ف وكػػكف جػػائزنا تكجوػػل (لٌمػػا(  لػػ  معيػػ  ( ٌج(  ٌج فػػي الومػػوف خاصػػض ، 
كةالكا لك جاز  ف وككف ذلؾ  معي  ( ٌج( جاز  ف وواؿ ةاـ الوكـ  لٌمػا  خػاؾ ، 
 معيػػ  :  جك  خػػاؾ ، كدخكلاػػا فػػي كػػؿ مكإػػع صػػم  دخػػكؿ ( ٌج( فوػػل ، ك يػػا 

سػػد مػػف كجػػل هػػك   ػػوىف ممػػا ةالػػل الػػذوف ةكويػػا ةػػكلاـ مػػف  هػػؿ  رل  فك ذلػػؾ فا
العر وػػض فػػي فسػػاده ، كهػػك  فك ( ٍف(  ذ ػػات لم ػػيّ كتةووػػؽ لػػل، ك( ٌج( تةووػػػؽ 
ػػػا  لجةػػػد ةػػػد توػػػدماا ، فػػػإذا كػػػاف ذلػػػؾ معياهػػػا  يمػػػا تػػػدخؿ ( ٌج( يوإن ػػػا ، كاع  وإن

 معيػػ   فكاجػب  ف تكػكف عيػد متاكلاػا التاكوػػؿ الػذم ذكريػا عيػل  ف تكػكف ( ٍف(
ػػا لاػػا، كذلػػؾ ،  ٍف ةالػػل ةائػػؿ ، ةػػكؿه ج  الجةػػد عيػػده ، ةتػػ  تكػػكف ( ٌج( يوإن
( فوجعماػا  معيػ  ( ًف( التػي  وخع  جاؿ ةائمػل ، الماػـ  ٌج  ٍف وخعػؼ ةػارئ ( فك
ا مف كجل  ٍف فعؿ ذلؾ فسدت ةراّتل ذلؾ ، كذلؾ  وإن تككف  معي  الجةد ، كاع

(  وكلػػػل ( لوػػػكفوياـ ( كلػػػوس فػػػي  خػػػر، كهػػػك  ٍف وصػػػور ةويئػػػذو ياصػػػ نا لػػػػ ( ًّ كيػػػ
العر وػػػض  ف ويصػػػب مػػػا  عػػػد ( ٌج( مػػػف الععػػػؿ ، اجسػػػـ الػػػذم ة ماػػػا  ، ج توػػػكؿ 
العرب : ما زودنا  ٌج إر تي ، فوعسد ذلؾ  ذا ةرئ كذلؾ مف هػذا الكجػل  ٌج  ٍف 
ورفػػػع رافػػػع (كػػػؿ( فوخػػػالؼ  وراّتػػػل ذلػػػؾ ، كػػػذلؾ ةػػػراّه الوػػػراّ كخػػػط مصػػػاةؼ 

 .(ُ(المسمموف((
فكركد ( ًف( المخععض عاممض ياص ض ، دلوؿ عم   يكاا مخععض مف الذوومض 
كلوسػت يافوػػض ،  فك ( ًف( اليافوػض ج تيصػػب اسػماا ، كةػػد  كإػ  الط ػػرم هػػذه 
الةوووض في سكرة هكد عمػ  الػرغـ مػف  يكػل مػف ات ػاع المػذهب الػذم يسػب  لػ  

 الككفووف .
تػاتي  معيػ  ( جك( فػي مكإػعوف  كةاؿ الزٌجاج : "  فك (لٌمػا (  الت ػدود

سػػػالتؾ لٌمػػػا :((،  ةػػػدهما كا وػػػات السػػػا وض ، كا خػػػر فػػػي  ػػػاب الوسػػػـ ، ووػػػاؿ 

                                                 

 . ُْٗ-ُْٖ/ُِجامع ال واف (  ُ(
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ٍف كةػد جعػؿ ةكلػل تعػال  :  (ُ( فعمت ،  معيػ  :  جك فعمػت ((" كيػؿح ذىًلػؾى لىمكػا كىاًع
وىػػاًة الػػدحٍيوىا  تىػػاعي اٍلةى الةوػػاة  [  معيػػ  : ((كمػػا ذلػػؾ  جك متػػاعّٓ] الزخػػرؼ :  مى

كفى  كفي ةكلل تعال  :  (ِ(الديوا((  ػري ًموعه لىػدىٍويىا ميٍةإى ٍف كيؿا لىمكا جى ]وػس :  كىاًع
[  ، ةػػاؿ : ((مػػف ةػػر  (لمػػا (  ػػالتخعوؼ فػػػ(ما( زائػػدة مؤكػػدة كالػػّـ  معيػػ   ِّ

، ككػػذلؾ جعماػػا  اػػذا (ّ(( جك( كالمعيػػ : كمػػا كػػؿا  جك جموػػع لػػدويا مةإػػركف ((
 المعي  عيد ةراّة (لٌما(  الت دود . 

فالزٌجػػاج، فومػػا توػػدـ ، ةػػد ت يػػ  مػػذهب اليعػػي كاجسػػتذياّ ،  ٌج  ٌيػػل فػػي 
ـٍ   عػػراب ةكلػػل تعػػال  :  ػػالىاي ـٍ رى حػػؾى  ىٍعمى فلوىيكاي ػػا لىويػػكى ًّ لىمك فك كيػػ [   ُُُ]هػػكد:  كىاًع

((( ٍف( فػػي ةػػراّة التخعوػػؼ تكػػكف ةػػاؿ  مػػذهب ا ذ ػػات كالتككوػػد ، فصػػٌرح   ػػافك
 ". (ْ(م  اض  الععؿ ، فإذا ةذؼ مياا الت دود  ووت عاممض((

كيوؿ اليٌةاس هذوف المذه وف عيد  عراب ( ٍف( ك (لما( في سكرة وػس 
( فػي هػذه المكاإػع الذّذػض (ٓ(كالزخرؼ كالطارؽ ، كالذم سكغ لل ذلؾ رفع (كؿا

( ؛ جمتيػاع ،  ٌج  يكل عػوكف ايخػذ  مػذهب ا ًّ  ذ ػات فػي سػكرة هػكد ليصػب (كيػ
الوكؿ  مذهب اليعي ةت  يسب  ل  الكسائي  يكػل  يكػر  ٍف تخعػؼ ( ٍف( كتعمػؿ 
((( مػع العمػـ  ٌف  ٌّ ٍف كػ كيسب  لول  يل ةاؿ :"((مػا  درم عمػ   م  ػيّ ةػر  (كاع

 هذه الوراّة متكاترة .
(  الععؿ(لوكفو ذـ يسب  ل  العراّ  يل جعؿ ًّ ياـ( ذـ رد عموػل يصب(ك

 .(ٔ( وكلل : ((كهذا مف كذور الغمط ، جوجكز عيد  ةد: زودنا يإر يل((

                                                 

عرا ل معايي الور ف (  ُ(  . ِّٗ/ٓكاع
 . ُّّ/ْالمصدر يعسل (  ِ(
 . ُِٓ/ْالمصدر يعسل (  ّ(
 . ٕٔ-ٔٔ/ ّالمصدر يعسل (  ْ(
 . َُّّ،  ْٔٗ،  َِٖ عراب الور ف ص (  ٓ(
 .ّّْ(  المصدر يعسل صٔ(
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كةػػد ت ػػوف  فك العػػراّ لػػـ ووػػؿ  اػػذا ،  ػػؿ هػػك ةػػكؿ يسػػ ل  لػػ  غوػػره كرد  
عمػػواـ هػػذا الوػػكؿ ككصػػعل  وكلػػل : ((كهػػك كجػػل ج   ػػتاول(( ك وكلػػل : ((فاػػذا 

 . (ُ( خطا((
( كذكر مكي  ف   ي طالب الووسي  في المكاإع التػي كردت فواا(كػؿا

مرفكعػػض  فك مػػف ةػػر  (لمػػا(  ػػالتخعوؼ جعػػؿ( ٍف( مخععػػض مػػف الذوومػػض ، كجـ(لمػػا( 
ػػػػا(  لمعػػػرؽ  ػػػوف( ًف( المخععػػػض ك( ًف( اليافوػػػض، كمػػػف ةػػػر  (لٌمػػػا(  الت ػػػدود جعؿ(لمك
 معيػػػ ( جك( ، ك( ٍف( يافوػػػض  معي (مػػػا(، كفػػػي سػػػكرة هػػػكد عػػػوكف  ف تكػػػكف( ٍف( 

(،  ٌج مخععض م ًّ ف الذوومض ، كميع  ٍف تككف(لمكا(  الت دود  معي ( جك( ليصب(ك
( في ةراّة  اذة  . (ِ( ٌيل عوكف   ف تككف  اذا المعي  في ةالض رفع (كؿا

كالكاةػػدم اليوسػػا كرم مػػع  يكػػل ت يػػ  مػػذهب اليعػػي فػػي سػػكرة الزخػػرؼ 
 ي  مذهب ا ذ ػات يجده وت(ّ(كالطارؽ، ةت   يكل لـ و ر  ل  مذهب ال صرووف

 . (ْ(في سكرة هكد، كويوؿ عف سو كول ةكلل :  فك العرب وخععكف( ٍف( كوعممكياا
 . (ْ(كوعممكياا

كذكػػػػػػر الزمخ ػػػػػػرم مػػػػػػا ذكػػػػػػره مكػػػػػػي،  يكػػػػػػل  ذا ةيرئت(لمػػػػػػا(  ػػػػػػالتخعوؼ 
تيعرب(مػػا( صػػمض ،  م زائػػدة ، كالػػّـ جـ العػػرؽ كالتككوػػد ، ك( ٍف( مخععػػض مػػف 

ذا ةيرئت(لمكا(  الت دود جي  عمت  معي ( جك( ك( ٍف( يافوض  معيػ  (مػا( ، الذوومض، كاع
،  ٌج  يكل تخم  عياا في (ٓ(كط ؽ هذه الواعدة في سكرة وس كالزخرؼ كالطارؽ

 . (ٔ(في سكرة هكد

                                                 

 .ّْْ/  ُ(  معايي الور ف: ُ(
 . ُْٔ-ُْٓ/ُ(  ويظر: م كؿ  عراب الور ف: ِ(
 .ْٓٔ-ْْٔ، ِٕ/  ْر ف المجود: (  ويظر: الكسوط في تعسور الوّ(
 .ِٗٓ/  ِ(  ويظر: المصدر يعسل: ْ(
 .ُِٕ، ِّْ، ُْ-ُّ/  ْ(  ويظر: الك اؼ: ٓ(
 .ُْٔ/  ِ(  ويظر: المصدر يعسل: ٔ(
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،  (ّ(، كال وإػػاكم (ِ(، كالػػرازم (ُ(كةػػد ات ػػع   ػػك ال ركػػات  ػػف ايي ػػارم
ا الووسػػػػي الطرووػػػػض التػػػػي ات عاػػػػ (ٓ(، كالومػػػػي اليوسػػػػا كرم (ْ(كاع ػػػػف جػػػػزم الكم ػػػػي

 كالزمخ رم. 
ػػػا( عيػػػد ةراّتاػػػا  الت ػػػدود تكػػػكف  ككػػػذلؾ ذهػػػب ا ػػػف عطوػػػض  لػػػ   فك (لمك
 معيػػػػ  ( جك( ك( ٍف( يافوػػػػض  معي (مػػػػا( ، ذكػػػػر هػػػػذا فػػػػي سػػػػكرة وػػػػس كالزخػػػػرؼ 

.  ود  يكل  يكر  ف تككف (لمكا(  الت دود  معي ( جك( في سكرة هكد ؛ (ٔ( كالطارؽ
يافوض  معي (ما( ،  ؿ يسب  ل    ي عمػي اليةػكم ؛ ييل ومتيع  ف تككف( ٍف( 

ػػا(  معيػػ  ( جك( ةػػكؿ إػػعوؼ ؛ ييكاػػا ج تكػػكف   يػػل ةػػاؿ:  فك الوػػكؿ  جعػػؿ (لمك
 (.ٕ( اذا المعي   ٌج في الوسـ

ككػػذلؾ   ػػار العك ػػرم فػػي سػػكرة الطػػارؽ  لػػ   فك ( ٍف( تعػػرب مخععػػض         
رب يافوض عيد ةػراّة (لٌمػا(  الت ػدود، مف الذوومض عيد ةراّة (لما(  التخعوؼ، كتع

،  ٌج  يكػل عػوكف  ٍف تكػكف ( ٍف( مخععػض مػف الذوومػض فػي (ٖ( عد جعماا  معي  ( جك(
 ) ًّ سػػػكرة هػػػكد ، سػػػكاّ ةيرئػػػت (لمػػػا(  ػػػالتخعوؼ  ـ  الت ػػػدود ؛ ذلػػػؾ ليصػػػب (كػػػ

(  الرفع كفول كجااف ،  ةدهما :   ياا كةاؿ: ((كويور  ( ٍف(  تخعوؼ اليكف ك(كؿا
المخععض، كاسماا مةذكؼ، ك(كؿ( كخ رها خ ر( ٍف( كعم  هذا تككف(لما( يكرة 
 معي  : خمؽ  ك جمع ، كالذايي  فك ( ٍف(  معي (ما( ك(لمكا(  معي  ( جك(،  م 

                                                 

 .َٕٓ، ّْٓ-ّّٓ، ِْٗ، ِٗ/  ِ(  ويظر: ال واف في غروب  عراب الور ف: ُ(
 . َْٓ/ٔ،  ُِٕ/ٗ(  ويظر : معاتو  الغوب ِ(
 . َُٓ/ّ،  َّّ/ٓ،  ُٗ/ٓ،  ِٕٔ/ْ يكار التيزوؿ ( ويظر :  ّ(
 .ُُِ/  ِ(  ويظر التساوؿ لعمـك التيزوؿ: ْ(
 . َْٖ/ٔ(  ويظر : غرائب الور ف ٓ(
 .ْٓٔ، ْٓ/  ٓ، ِْٓ/  ْ(  ويظر المةرر  لكجوز في تعسور الكتاب العزوز: ٔ(
 .ُُِ-َُِ/  ّ(  ويظر المةرر الكجوز: ٕ(
 .ْٖٗ/  ِلور ف: (  ويظر الت واف في  عراب اٖ(
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ما كؿا  ٌج لوكفوياـ، كةد ةرئ  ل  اًذا، كمف  دد فاك عم  ما تودـ، كج وجػكز 
، كج (ةوينا( لعساد المعي (( ٍف تككف (لمكا(  الت دود ةرؼ   . (ُ(جـز

 . (ِ(كما ذكره الزجاج ،  ذكره ا ف الجكزم
كةػػػاؿ   ػػػك ةوػػػػاف اييدلسػػػي  فػػػي سػػػػكرة الطػػػارؽ:((كةر  الجماػػػػكر( ٍف( 
خعوعض ...... فاي عيد ال صرووف مخععض مف الذوومض ..... كعيد الككفووف ( ٍف( 

م ػددة، كهػي  معيػ ( جك( .... فعمػ  يافوض، كالػّـ  معيػ ( جك( ..... كةر (لمكػا( 
. (ّ( هػػذه الوػػراّة وتعػػوف  ٍف تكػػكف يافوػػض،  م: مػػا كػػؿح يعػػس  جك عمواػػا ةػػافظ((

كةاؿ في سكرة وس : ((كمف خعؼ (لما( جعؿ ( ٍف( المخععض مػف الذوومػض...... 
ػػػػا الككفوػػػػكف فػػػػػ( ٍف( عيػػػػدهـ يافوػػػػض كالػػػػّـ  كهػػػػذا عمػػػػ  مػػػػذهب ال صػػػػرووف، ك مك

،  ٌج  يكػػل فػػي سػػكرة هػػكد (ٓ(ك مذػػؿ هػػذا ةػػاؿ فػػي سػػكرة الزخػػرؼ(ْ( (( معيػػ ( جك(
يمػا و طػؿ هػذا الكجػػل ؛  ػا(  الت ػدود  معيػ ( ٌج( فوػاؿ : ((كاع اسػت عد  ٍف تككف(لمك
ييكػػل لػػوس مكإػػع دخػػكؿ ( ٌج( لػػك ةمػػت :  فك زوػػدنا يإػػر يل ، لػػـ وكػػف تركو نػػا 

عاا جموعنػػػػا  اٌياػػػػا إػػػػعوعض. عر ونػػػا((  كذكػػػػر لاػػػػا تػػػػاكوّت  خػػػػرل  ٌج  يكػػػل كصػػػػ
فوػػاؿ : ((كهػػذه كماػػا تخروجػػات إػػعوعض تيػػزه الوػػر ف عياػػا ككيػػتي ةػػد ظاػػر لػػي 
فواا كجل جار عم  ةكاعد العر وض، كهك  فك (لمكا( هذه هي(لمكا( الجازمض ةذؼ 

 .(ٔ(فعماا المجزـك لدجلض المعي  عمول((

                                                 

 .ْْ/  ِ(  المصدر يعسل: ُ(
 .َِْ/  ٖ، ُّٓ/  ٕ، ِٕٗ/  ٔ، ُِٔ/  ِْ(  ويظر زاد المسور في عمـ التعسور: ِ(

َِْ. 
 .ّٖٔ/  ٖ(  ال ةر المةوط: ّ(
 .ِْْ/  ٕ( المصدر يعسل : ْ(
 .ِِ/  ٖ(  المصدر يعسل: ٓ(
 .ّْٗ/  ٓ(  المصدر يعسل: ٔ(
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كجػػل كاسػػت عده كةػػد مػػر  فك المػػرادم كا ػػف ه ػػاـ كالعك ػػرم يومػػكا هػػذا ال
كماةالػػػػل   ػػػػك ةوػػػػاف اييدلسػػػػي ةالػػػػل السػػػػموف الةم ػػػػي  صػػػػعض  كذػػػػر  (ُا( ايخوػػػػر

ػػا(  الت ػػدود  معيػػ  ( جك( فػػي السػػكر  تعصػػوّ، فوػػد  كجػػب جعػػؿ( ٍف( يافوػػض ك(لمك
( مرفكعض ( (ِ(التي كردت فواا (كؿا ًّ ،  ٌج  يل في سكرة هكد التػي كردت فواػا(ك

( ٍف( مخععػػػض مػػػف الذوومػػػض، كلػػػـ وجػػػز  ف تكػػػكف ميصػػػك ض، عػػػوكف فواػػػا  ف تكػػػكف 
ػا(  الت ػدود  معيػ  ( جك( كعػدد لاػا  كجانػا  خػرل كذوػرة غوػر كجػل اجسػػتذياّ  (لمك
يوماا عف  ئمض اليةاة ، كالعراّ كالووسي ك  ي ال ركات  ف ايي ارم ك  ي ةوػاف 

 اييدلسي ، يجمماا فوما واتي:
ةػػػػػػػػكؿ العػػػػػػػػراّ كجماعػػػػػػػػض مػػػػػػػػف يةػػػػػػػػاة ال صػػػػػػػػرة كالككفػػػػػػػػض ،  ف  األكؿ:

ايصػػػػػؿ(لىًمٍف مػػػػػا(  كسػػػػػر المػػػػػوـ عمػػػػػ   يكاػػػػػا(ًمًف( الجػػػػػارة ، دخمػػػػػت عم (مػػػػػا( 
المكصػػكلض،  ك اليكػػرة المكصػػكفض كالتوػػدور: لىًمػػفى الػػذوف لوػػكفوياـ،  ك لىًمػػٍف خمػػؽو 

ػػا اجتمعػػت اليػػكف سػػاكيض ة ػػؿ موـ(مػػا( كجػػب  دغاماػػا فواػػا  فوم ػػت لوػػكفوياـ، فممك
ػػا ك يدغمػػت فصػػار فػػي المغػػض ذّذػػض  مذػػاؿ، فخععػػت الكممػػض  ةػػذؼ  ةػػداها،  مومن

 كهي الموـ المكسكرة.
كهذا هك الكجل الذم  موؿ  لول ؛  فك (لما( م ددة كايت  ـ مخععض ج 
تخمك مف  ٍف تككف مرك ض مف جـ التككود ، ك(ما( المكصػكلض التػي تعوػد معيػ  

 العمكـ .

                                                 

 .ْْ/  ِف: (  ويظر الت واف في  عراب الور ُ(
،  ِٕٓ/  َُ، ٖٔٓ، ِٓٔ/  ٗ(  ويظر الدر المصكف في عمـك الكتاب المكيكف: ِ(

ككذلؾ كجديا ا لكسي اكجب  ٍف تككف (لمكا(  وراّة الت دود  معي  ( جك( ك( ٍف( يافوض 
( في سكرة وس كالزخرؼ كالطارؽ ، لكيل في سكرة هكد  كجب صرؼ (لمكا(  لرفع (كؿا

  ا ستذياّ ،  مكاف جعؿ ( ٍف( مخععض مف الذعومض ج يافوض . لوص   الت دود عف معي
 . ّّْ/ٔ،  َّٕ/ُٓ،  َٖ/ُّ،  ٕ/ُِالتركوب . ويظر : 
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ػػٍف مػػا(  عػػت  مػػوـ (مػػف( عمػػ   يكاػػا كهػػك  ف وكػػك  الثػػاني: ف ايصػؿ ( لمى
ػا ك يدغمػت  مكصكلض  ك يكرة مكصكفض ، ك(ما(  عدها مزودة ، فويم ت اليػكف مومن
في الموـ  عدها، فاجتمع ذّث مومات، فةذفت الكسط مياف كهي الم دلض مػف 

 اليكف، فووؿ (لمكا(.
  ف  صماا (لما(  التخعوؼ ذـ  يددت. الثالث:
 صماا (لًما(  التيكوف، ذػـ  يػي ميػل اسػـ عمػ  كزف(فعمػ (،   ف الرابع:

ف جعمتاػػا لإللةػػاؽ صػػرفتاا كذلػػؾ كمػػا  فػػإٍف جعمػػت  لعػػل لمتايوػػث لػػـ تصػػرفل، كاع
ةالكا : تترل ،  التيكوف كعدمل ، كهك ماخكذ مف ةكلؾ : لممتل ،  م: جمعتل، 

ػػػف  ًّ جموعػػػا لوػػػكفوياـ  ، كوػػػدؿ عمػػػ  ذلػػػؾ ةػػػراّة مى ةػػػر  (لًمػػػا( كالتوػػػدور: كاٍف كػػػ
  التيكوف.

ػا ، ذػـ   ػدؿ التيػكوف  لعنػا كةعنػا،  القامس:  ف  صماا(لًما(  التيكوف  وإن
 ذـ جرل الكصؿ مجرل الكةؼ.

  ف (لمكا( زائدة. السادس:
ػػػا(  معيػػ  ( ٌج( اسػػػتيدكا  لػػ  يػػػص  كذكػػر  ف الػػذوف ذه ػػػكا  لػػ   ف (لمك

،  م:  ٌج الخموػػؿ كسػػو كول مػػف  فك العػػرب ةػػد ووكلػػكف : سػػالتؾ  ػػا ػػا فعمػػتى  لمك
. كةػػد  يكػػر العػػراّ ك  ػػك ع وػػد ػػا(  معيػػ ( ٌج( فوػػد ((ةػػاؿ   ػػك ( ُ(فعمػػتى كركد  (لمك

ع ود:  مكا مف  دد(لمكا(  تاكوؿ ( جك( فمـ يجد هذا في كّـ العػرب ، كمػف ةػاؿ 
هذا لزمل  ف ووكؿ: ةاـ الوكـ لمكا  خاؾ، ورود :  ٌج  خاؾ ، كهػذا غوػر مكجػكد، 

ؿ العراّ: ك مكػا مػف جعؿ(لمكػا(  ميزلػض ( جك( فاػك كجػل  ج يعرفػل ، كةػد ةالػت كةا
ػا فػي اجسػتذياّ فمػـ  جك ةمػتى عيػا، فامك العرب في الوموف :  ا لمكا ةمتى عيكا، كاع
تومػػل فػػي  ػػعر كج فػػي غوػػره،  ج تػػرل  فك ذلػػؾ لػػك جػػاز لسػػمعت فػػي الكػػّـ : 

                                                 

ّكـ،  ت دود الّـ ،  خذ عف الكسائي ك خذ عيل ال غكم، ُ( (    ك ع ود: هك الواسـ  ف س
هػ ِِّتيكفلي سيض  لل غروب الةدوث ككتاب ايمذاؿ، كغروب الور ف ، كمعايي الور ف ،

 .ُٕٔ/  ٓ، كايعّـ لمزركمي: ُِِ-ُُِ/ِهػ ، ويظر :  غوض الكعاة ِِْ ك 
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ػػا زوػػدنا. فػػا ك ع وػػ ػػا( ، كالعػػركاّ جػػككز ذلػػؾ فػػي ذهػػب اليػػاس لمك د  يكػػر مجػػح (لمك
يكمكا ساغ : ي دتؾى ا  جك فعمػتى  الوسـ ، كت عل العارسي ، كيسب  لول ةكلل : كاع
، كلػوس  كلمكا فعمتى  ؛ يف معياه الطمػب، فكايكػل ةػاؿ: مػا  طمػب ميػؾ  جك فعمػؾى

صػػػل فػػػي ، كماجػػػاّ فػػػي الػػػدر المصػػػكف جػػػاّ  ي(ُ( فػػػي ا وػػػض معيػػػ  الطمػػػب((
  .(ِ(الم اب

فإجمػػاع اليةػػاة،  صػػرووف ككػػكفووف، عمػػ   فك ( ٍف( مخععػػض مػػف الذوومػػض 
في سكرة هكد، مع  يكارهـ  ف تككف(لما( مخععض  ك مذومض  معي ( جك( فػي هػذه 
السكرة ، دلوؿ دام، عم   طّف مذهب اليعي كاجستذياّ في  اةي السكر ،  ؿ 

عسػاـ ك ػعركا  عػدـ صػةض مػا ذه ػكا  لوػل ؛ مىف ت ي  هذا المذهب ةد  درككا  اي
( كعػػدل ( ٍف(  ًّ كالػػدلوؿ عمػػ  ذلػػؾ  ياػػـ ةػػاكلكا عػػاجزوف الجمػػع  ػػوف يصػػب (كيػػ
ٍف  ( ميصػػك ض  ععػػؿ مإػػمر ، توػػدوره : كاع ًّ يافوػػض  معي (مػػا( ؛ ذلػػؾ  جعػػؿ (كػػ

ٍف  عمـ  (ّ(، كهذا التاكوؿ يومل ا ف الةاجب ، ذـ است عده  رل ،  ك كاع
جػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف كفػػي الم ػػاب مػػا يصػػل : ((السػػا ع:  فك ( ٍف(  

ػػا(  معيػػ ( ٌج( ...... كاعتيػػًرض عمػػ  هػػذا الكجػػل  ػػافك  يافوػػض  ميزلػػض (مػػا( ك(لمك
( ًف( اليافوػػػػض ج تيصػػػػب اجسػػػػـ  عػػػػدها، كهػػػػذا اسػػػػـ ميصػػػػكب  عػػػػدها، ك جػػػػاب 

( ميصػػكب  إإػػمار فعػػؿ، فوػػدره ةػػكـ، مػػ ًّ ياـ ،   ػػك  عإػػاـ عػػف ذلػػؾ  ػػافك (كػػ
ف  عمـ، كيةكه(( ، كاع ًّ ف  رل كي كجوخعػ  تكمػؼ هػذا  .( ْ(عمرك  ف الةاجب: كاع

 التاكوؿ.

                                                 

 .َْٕ-َُْ/  ٔ(  الدر المصكف: ُ(
 .ِٖٓ-ٖٕٓ/  َُ(  ويظر الم اب: ِ(
 . ٖٔ- ٕٔ/ُ(  ايمال  اليةكوض  ّ(
، في  ذياّ يومي اليصكص مف  ِٖٓ/  َُ. الم اب: َْٕ/  ٔ(  الدر المصكف: ْ(

مصادرها كمراجعاا ، كجدتي كتاب : (الدر المصكف في عمـك الكتاب المكيكف( 
هػ( ، الذم ووع في  ةد ع ر مجمدنا ، ةد  فرغل جموعل ا ف ْٕٓلمسموف الةم ي (ت:
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كال صػػػػروكف ةػػػػد تمسػػػػككا  اػػػػذه الةجػػػػض لمػػػػردل عمػػػػ  الكػػػػكفووف فوػػػػد ةػػػػاؿ 
(  يكاػػا ةػػد تخعػػؼ خّفنػػا لمكػػكفووف فػػػ( ًف( المخععػػض  المػػرادم: (( كمػػف  ةكػػاـ ( فك

ػػػػػػػػػف ويعمماػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػد كوي ًطػػػػػػػػػؿي ةػػػػػػػػػكلاـ َََعيػػػػػػػػػدهـ يافوػػػػػػػػػض   فك مػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػرب مى
فووػػػكؿ  ٍف عمػػرنا لىميطمػػػؽه ، ةكػػاه سػػػو كول((َََالتخعوػػؼ

كةػػاؿ ا ػػػف ه ػػػاـ:  (ُ(
ّن، كتيامؿي كذوػرنا ، كعػف الكػكفووف  يكاػا ج تيخعػؼ، ك يكػل  ذا  ((كتخعؼ فتعمؿ ةمو

ػػٍف ةوػؿ :  ٍف زوػػده لميطمػػؽه ، فػػ( ٍف( يافوػػض، كالػػّـ  معيػ  ( جك( كوػػردحه  فك مػػيا ـ مى
ٍف  ويعمماػا مػػع التخعوػػؼ ، ةكػ  سػػو كول :  ٍف عٍمػػرنا لىميطمػؽه، كةػػر  الةرموكػػاف (كاع

ًّ لمكا لىويكفلويكاـ(}هكد:  .(ِ({ُُُكي
 المبحث الثالث : مآقذ القكؿ بالنفي كاءستثنا  كأدلة بط نه :

ٍعؿي ( ٍف( مذ تض تعوػد التككوػد، ككػذلؾ الػّـ التػي لزمتاػا هػك المػذهب  جى
( ٍف( يافوض  معي (مػا(، كالػّـ  معيػ ( جك( فمػذهب إػعوؼ الص ٍعؿي ةو ،  مكا جى

 مف عدة كجكه يجمماا فوما واتي:
ف كييكػػػػػػػػػا ةػػػػػػػػػاؿ ا ػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػكزم فػػػػػػػػػي تعسػػػػػػػػػور ةكلػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػال :-ُ   كىاًع
اًطًئوفى  ، ((ذكر العكراّ في معي ( ٍف( ةكلوف :  ةػدهما ، كةػد ُٗوكسؼ: لىخى

. ك مذػػػػؿ هػػػػذا ةػػػػاؿ فػػػػي ةكلػػػػل (ّ( خػػػػاطئوف(( كيػػػػا خػػػػاطئوف، كالذػػػػايي، كمػػػػا كيػػػػا
ؿو مح ًػوفو تعال : ّى ، ((ةػاؿ العػراّ: لوػد كيػا فػي ٕٗال ػعراّ: ً ف كييكا لىًعي إى

                                                                                                                

هػ( ، في كتا ل الذم سمكاه : (الم اب في عمـك الكتاب(، َٖٖعادؿ الدم وي (ت: عد 
ي مصيعل هذا يًصا ، مف دكف تصرؼ غال ىا ، الذم ووع في ع روف مجمدنا، فود يومل ف

ك تصرؼ ةموؿ  ةوايىا، كمف دكف  ف ويس ل  لول، كالجدور  الذكر  فك مةًووىي كتاب : 
الم اب، لـ و ورا  ل  هذه الوإوض، هذا ما كجدتيل في هذا ال ةث، كفي  اةي  ةكذي 

 التي تتعمكؽ  اليةك الور يي.
 .ّٓٗ-ّْٗ(  الجي  الدايي ص ُ(
 ، كةد مر تخروج هذه الوراّة .ّٕ/ُ(  مغيي الم وب ِ(
 .ُِٕ/  ْ(  زاد المسور: ّ(
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كفػػػي ةكلػػػل  .( ُ( إػػػّؿ م ػػػوف، كةػػػاؿ الزجػػػاج: مػػػا كيػػػا  ٌج فػػػي إػػػّؿ م ػػػوف((
فتعال : ( ٍف( ةػكجف: ، ةػاؿ:((فيّوكسؼ: كييتى ًمف ةىٍ ًمًل لىًمفى اٍلغىاًفًموفى  كىاًع

كمػػع  فك ا ػػف  (.ِ( ةػػدهما،  ياػػا  معي (ةػػد(، كالذػػايي  ياػػا  معي (مػػا( اليافوػػض((
الجكزم ةػد ت يػ  المػذهب الػذم يسػب  لػ  الكػكفووف ، فوػد جعػؿ( ٍف( فػي ا وػض 
ايخوػػرة  معي (ةػػد(  ك(لوػػد(، ك(ةػػد( فػػي هػػذه ا وػػات ةػػرؼ تةووػػؽ، كالتةووػػؽ 
لػ  الكػكفووف، كمكافػؽ  وعود التككود، كهك معي  ميػاةض لمػا يسػب  لػ  العػراّ كاع

 لممذهب الذم يسب  ل  ال صرووف. 
 لػػ  الكسػػائي  يػػل  (ْ(ك  ػػي ةوػػاف اييدلسػػي (ّ(مػػف الرإػػي كيسػػب كػػؿا 

( ٍف(  ٍف دخمػػػت عمػػػ  ايسػػػماّ كايػػػت مخععػػػض مػػػف الذوومػػػض كمػػػا ةػػػػاؿ  ةػػػاؿ :  فك
ٍف دخمت عم  ايفعاؿ كايػت يافوػض  معي (مػا( كيسػب   ػك ةوػاف  ال صروكف، كاع

( ٍف(  ميزلض(ةػػػػد(  ٌج  فك (ةػػػػد( تخػػػػتص  ايف عػػػػاؿ،  لػػػػ  العػػػػراّ  يػػػػل ةػػػػاؿ : (( فك
 .(ٓ( ك( ٍف( تدخؿ عم  ايسماّ كايفعاؿ((

ػػػػػػػػػػػػف ةىٍ ًمػػػػػػػػػػػػًل لىًمػػػػػػػػػػػػفى كفػػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػراب ةكلػػػػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػػػػال : ف كييػػػػػػػػػػػػتـي مل كىاًع
آللوفى  ، ييسب  ل  الكسائي  يكل جعؿ( ٍف(  معي (ةػد( كالػّـ ُٖٗال ورة: الإك

. ك(ةػػد( عيػػد دخكلاػػا عمػػ  الععػػؿ الماإػػي تعوػػد التةووػػؽ، فاػػي (ٔ(زائػػدة لمتككوػػد
 .(ٕ( الزرك ي:(((ةد( ةرؼ تةووؽ كهك  معي  التاكود((كما ةاؿ 

                                                 

 .ْٓ/  ٔ(  المصدر يعسل: ُ(
 .ِّْ/  ٓ( المصدر يعسل: ِ(
 .ّٕٔ/  ْ(  ويظر  رح الرإي عم  الكافوض: ّ(
 .ُُٓ/  ِ(  ويظر: ارت اؼ الإرب: ْ(
 (  المصدر يعسل كالصعةض يعساا.ٓ(
 .ّّْ/  ِ، كالدر المصكف: ُُٔ/  ِالمةوط: (  ويظر ال ةر ٔ(
 . ٔٔٓ(  ال رهاف في عمـك الور ف: صٕ(
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( ف(  معي (ةػػػد( كمػػػا يسػػػب  لػػػ  الكسػػػائي كتمموػػػذه وؤوػػػد صػػػةض  ٍعػػػؿي فىجى
المػػذهب الػػذم يسػػب  لػػ  ال صػػرووف، كوجعػػؿ ال ػػؾ وةػػكـ ةػػكؿ المػػذهب الػػذم 

 يسب  ل  الككفووف.
 فك الوػػكؿ  ػػافك الػػّـ  معيػػ ( جك( ةػػكؿ إػػعوؼ مػػف جاػػض  فك كةػػكع -ِ

لػػذلؾ ةػػاؿ السػػورافي : (( يكػػا (. ُ(ّـ  معيػػ ( جك( ج و ػػاد لػػل سػػماع كج ةوػػاسالػػ
جك جاز  ٍف يوكؿ: جاّ الوكـ لزودنا،  معي   جيعمـ الّـ تستعمؿ  معي  ( جك(  كاع

 .(ِ( جك زودنا((
كرد في المغض استغياّ ( ًف(المخععػض عػف الػّـ يةػك ةكليػا :  ٍف زوػده -ّ

، كةكؿ ال   اعر:لف وخرجى
ـٍ خّؼ معايد ف هك لـ وىعدى   ًف الةؽح ج وخع  عم  ذم  صورة  كاع

 كةكؿ الطرماح: الةكـ  ف ةكوـ:
ف مالؾه كايت ًكراـ المعادف  (ّ( يا ا في  ي اة الإوـ مف  ؿ مالؾو    كاع

فمػك كايػػت الػػّـ  معيػػ ( جك( لمػا جػػاز اجسػػتغياّ عياػػا، يفك اجسػػتذياّ 
 ذ ػػػات  لػػػ  يعػػػي،  خػػػّؼ جـ التككوػػػد، فاػػػي معيػػػ   ساسػػػي  ةذفػػػل ويومػػػب ا

 لتككود المذ ت،  ةذفاا ج وتغور  صؿ المعي ؛ لذلؾ جاز اجستغياّ عياا.
ـٍ فػػػػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػػػراب ةكلػػػػػػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػػػػػػال :-ْ ػػػػػػػػػػػػػػًتًا ػػػػػػػػػػػػػػف ًدرىاسى ف كييكػػػػػػػػػػػػػػا عى كىاًع
ػػػػًتًاـٍ  ُٔٓاجيعػػػػاـ: لىغىػػػاًفًموفى  متعمػػػؽ  وكلػػػػل  ةػػػاؿ   ػػػػك ةوػػػاف:((ك(عىف ًدرىاسى

                                                 

 .َُْ/  ُ(  ويظر الت واف في  عراب الور ف لمعك رم: ُ(
(تعمووض المةوؽ( في الاامش  ، كويظػر:  ػرح المعصػؿ ُِٓ/ّ(  ويظر: كتاب سو كول، ِ(

 .ّٖٔ/ْ، ك رح الرإي عم  الكافوضْٗٓ/ْي ف وعوش
، كةا ػػوض الصػػ اف عمػػ   ػػرح ُِٓ-ُِْ/ِظػػر:  ػػرح التصػػرو  عمػػ  التكإػػو  (  ويّ(

، كال وػػػت ايكؿ جويعػػػرؼ ةائمػػػض، كالطرمػػػاح : هػػػك ةكػػػوـ  ػػػف الةكػػػـ، ُْٓ/ُاج ػػػمكيي
، كايعػػػػػّـ لمزركمػػػػػي ُِٓهػػػػػػ،  ، ويظػػػػػر : دوكايػػػػػل ص ُِٓ ػػػػػاعر  سػػػػػّمي تػػػػػكفي 

ّ/ِِٓ . 
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كهذا وػدؿ عمػ   طػّف مػذهب الكػكفووف فػي دعػكاهـ  فك الػّـ  لىغىاًفًموفى تعال 
 معيػػػ ( جك( ؛ كج وجػػػػكز عمػػػػؿ مػػػػا  عػػػػد( جك( فومػػػا ة ماػػػػا ، ككػػػػذلؾ الػػػػّـ التػػػػي 

ا عم  ةكلل تعػال  : (ُ(  معياها(( ـٍ ، كهذا ما ويط ؽ  وإن ػٍف ًع ىػادىًتكي ً ف كييكػا عى
 { .ِٗ}وكيس : لىغىاًفًموفى 

رل عمػػػػػػ   فك ( ٍف( ج تصػػػػػ   ف تكػػػػػكف يافوػػػػػػض مػػػػػف ايىدلػػػػػض اييخػػػػػ-ٓ 
 معي (مػػػا( فػػػي ال ػػػكاهد الور يوػػػض التػػػي توػػػدـ ذكرهػػػا، كركدهػػػا عاممػػػض فػػػي ةكلػػػل 

ـٍ رى حػػؾى تعػػال : فلوىيكاي ػػا لىويػػكى ًّ لكمك فك كيػػػ ػػالىايـٍ  كىاًع  تخعوػػؼ( ٍف( ،   ُُُهػػكد:  ىٍعمى
فود مر تعصوؿ ذلؾ في المطمب الذايي مف الم ةػث الذػايي ، ةتػ   فك  العػراّ 
كالككفووف كمف ت يكا مذه اـ  جمعك عمػ   فك  ( ٍف( فػي هػذه ا وػض هػي مخععػض 
ٍعػػػػؿى (لٌمػػػػا(  الت ػػػػدود  معيػػػػ ( جك( فػػػػإذا ذ ػػػػت  مػػػػف الذوومػػػػض. كاسػػػػت عدكا جموعنػػػػا جى

رة هػػكد ج وصػػ   ٍف تكػػكف يافوػػض  معي (مػػا( وذ ػػت  ا جمػػاع  فك ( ٍف( فػػي سػػك 
 ايخرل .تموائًوا  ياا لوست  اذا المعي  في ال كاهد 

ـل يتائجػػػل ،  القاتمػػػة كنتػػػائج البحػػػث : يخػػػتـ هػػػذا ال ةػػػث  ػػػذكر  هػػػ
 يجمماا فوما واتي :    

ذهػػػػػب ال صػػػػػروكف الػػػػػ   فك ( ًف( المخععػػػػػض المكسػػػػػكرة ماممػػػػػض فػػػػػي -ُ 
ذا كردٍت عا ممػض، عممػٍت فػي اسػـ ظػاهر ج فػي اسػـ مإػمر ،  ٌج ايغمػب ، كاع

 فك مكػػػي  ػػػف   ػػػي طالػػػب الووسػػػي، ك  ػػػا ال ركػػػات  ػػػف ايي ػػػارم، كالزمخ ػػػرم، 
كالعك ػػػرم، ذكػػػركا  ف اسػػػـ ( ٍف( مةػػػذكؼ توػػػدوره إػػػمور الوصػػػض  ك ال ػػػاف  ك 
الةدوث  ك الإمور العائد  ل  اسـ الععؿ الياسه ،  اع هذا في كتب ةػراّات 

ع را ػػل، كتعسػػوره، كهػػك خػػّؼ مػػا اسػػتور عيػػد اليةػػاة ك ػػاع فػػي كتػػب الوػػر ف، كاع
 اليةك. كةد ردك عمواـ   ك ةوكاف اييدلسي في تعسوره : ال ةرالمةوط.

                                                 

 .ُّّ/  ْ(  ال ةر المةوط: ُ(
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ت يكػػػ  جماػػػكر المعسػػػروف المػػػذهب الػػػذم يسػػػب  لػػػ  الكػػػكفووف فػػػي -ِ
ػػا( الم ػػددة.  ٌج فػػي مكإػػع كاةػػد، هػػك  المكاإػػع التػػي اةتريػػت فواػػا( ٍف(  ػػػ (لمك

 كركدها عاممض في سكرة هكد.مكإع 
ٍعػػػؿى ( ٍف( فػػػي يةػػػك ةػػػكؿ ا تعػػػال  : -ّ  ػػػاع فػػػي كتػػػب اليةػػػك  فك جى

مى  الكًذوفى هىدىل الٌملي  ف كىايىٍت لىكىً ورىةن ً جك عى { مخععض مف الذوومض ُّْ} ال ورة : (كىاًع
كجـ (لك وػػػرة( جـ العػػػرؽ كالتككوػػػد ، هػػػك مػػػذهب ال صػػػرووف ، كجعػػػؿ( ٍف( يافوػػػض 

ّـ  معيػػ ( جك( هػػك مػػذهب الكػػكفووف ، كةػػد ت ػػوف  فك كموامػػا ةػػد ةػػاؿ  اػػذوف كالػػ
الوكلوف ؛ لذا ج وص  ةصر  ةدهما عمػ   ةػدل المدرسػتوف مػف دكف ايخػرل 
؛ كمػػػػف  جػػػػؿ ذلػػػػؾ اسػػػػت دليا مصػػػػطم  ا ذ ػػػػات كالتككوػػػػد  المػػػػذهب ال صػػػػرم، 

 كمصطم  اليعي كا ستذياّ  المذهب الككفي .
ػػػا مػػػذهب اليعػػػي  ت ػػػوف  فك الصػػػةو -ْ مػػػذهب ا ذ ػػػات كالتككوػػػد ،  مك

 كا ستذياّ ف اطؿ مف س عض  كجل ، كهي  إوجاز :
ايكؿ : جعؿ ( ٍف(  معي  (ةد( مف لدف ككفووف ك صرووف دلوػؿ عمػ  

  ٌياا  معي  ا ذ ات ج  معي  اليعي .
 الذايي : كةكع الّـ  معي  ( ٌج( ج و اد لل سماع كج ةواس .

د ( ًف( المخععػػض مػػف الذوومػػض فػػي المغػػض كةػػد اسػػتغيت عػػف الذالػػث : كرك 
 الّـ ؛ فمك كايت  معي  ( جك( لما جاز اجستغياّ عياا  .

الرا ػػػع : تعمػػػؽ مػػػا  عػػػد الػػػّـ  مػػػا ة ماػػػا تعمػػػؽ العامػػػؿ  ػػػالمعمكؿ فػػػي 
  كاهد ةر يوض ؛ كهذا ممتيع عيد جعؿ الّـ  معي  ( جك( .

اا  فػي المغػض كالوػر ف دلوػؿ عمػ  الخامس : كركد ( ٍف( عاممض فػي اسػم
  ٌياا المخععض مف الذوومض ؛ يٌف اليافوض ج تعمؿ .

السادس : لك كايت الّـ  معي  ( جك( فما العرؽ  ذف  وياما مف ةوث 
 المعي  كاجستعماؿ في الور ف الكروـ ؟
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السا ع : لك كايت (لمكا( الم ددة  معي  ( جك( لما جاز تخعوعاػا ؛ كمػا 
 ز تخعوؼ ( جك( . لـ وج

 عػػػػػػد دراسػػػػػػػض ( ًف( المخععػػػػػػػض المعتكةػػػػػػض الامػػػػػػػزة ، ك( ًف( المخععػػػػػػػض -ٓ
 المكسكرة الامزة ، ت وكف  فك اليةاة فركةكا  وياما في  يمكر ، يجمماا فوما واتي :

ػا  ايمر ايككؿ: ( ًف( المعتكةض ج تػدخؿ  جك عمػ  الجممػض اجسػموض ،  مك
 اجسموض كالععموض عم  ةد سكاّ . المكسكرة فتدخؿ عم  الجممض

 الذايي: ( ًف( المعتكةض عاممض ، كالمكسكرة ماممض في ايغمب .
الذالػػث: ج ػػدك لػػػ( ًف( المعتكةػػض مػػف اسػػـ ميصػػكب  اػػا ، كج وكػػكف هػػذا 
ػا المكسػكرة فػّ  اجسـ  جك إػمورنا مةػذكفنا ، موػدكرنا ، وسػمك   إػمور ال ػاف ،  مك

ٍف عممػػٍت ، عممػٍت فػػي اسػػـ ظػػاهر ج ويوػدكر لاػػا هػػذا الإػمو مػػض كاع ر ؛ ييكاػػا مامى
 في إمور مودكر .

ؿ هػػػي كمػػػا دخمػػػت  الرا ػػػع. ( ًف( المعتكةػػػض ةػػػرؼ مصػػػدرم  م : تيػػػؤكك
 عمول  مصدر ، كلوس كذلؾ المكسكرة . 

كالخػػػػػػػامس ( ًف( المعتكةػػػػػػػض تيعىػػػػػػػدح مػػػػػػػف المكصػػػػػػػكجت الةرفوػػػػػػػض ،  م : 
ؿي  اا لجعؿ ا لجممض توع في المكاةع التي ج وص ح  ف توػع استعممت  داة ويتىكصك

ػػػػدة لمجممػػػػض اجسػػػػموكض  ػػػػا المكسػػػػكرة فوػػػػد اسػػػػتعممت مؤكل فواػػػػا  ٌج  اسػػػػتعمالاا ،  مك
 كالععموض .
كردت ( ٍف( فػػػػي الوػػػػر ف الكػػػػروـ ، خعوعػػػػض  اصػػػػؿ كإػػػػعاا ، مذ تػػػػض -ٔ

ػػػدة  فػػػي ذمايوػػػض كع ػػػروف مكإػػػعنا ، كةػػػد اسػػػتعمماا العػػػرب لتككوػػػد الجممػػػض  مؤكل
اجسموض كالععموض ،  ككردت مخععض مف الذوومض في مكإػع كاةػد ، كهػي الػكاردة 

 في سكرة هكد ، كفوما واتي هذه المكاإع ، التسعض كالع ركف .
 مكاإع ( ًف( المخععض في الور ف الكروـ

 اسـ السػػكرة رةـ ا وػػض يص ا وػػػض ت
 مكاإػع دخػكلاا عمػػ  الجممض اجسػموض
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ُ  فك الىايـٍ كىاًع ـٍ رى حؾى  ىٍعمى فلوىيكاي ًّ لكمكا لىويكى  هكد ُُُ كيػ
ِ  كفى ري ًموعه لكدىٍويىا ميٍةإى ف كيؿا لكمكا جى  وس ِّ كىاًع
ّ وىاًة الدحٍيوىا تىاعي اٍلةى ف كيؿح ذىًلؾى لىمكا مى  الزخرؼ ّٓ كىاًع
ْ  اًفظه مىٍواىا ةى  الطارؽ ْ ً ف كيؿح يىٍعسو لكمكا عى
ٓ  ًٍف هىذىاًف لىسىاًةرىاف ً ّٔ طل 

 مكاإػع دخػكلاا عمػػ  الععؿ الماإػي
ُ  مى  الكًذوفى هىدىل الٌملي ف كىايىٍت لىكىً ورىةن ً جك عى  ال ورة ُّْ كىاًع
ِ  آللوفى ف كييتـي ملف ةىٍ ًمًل لىًمفى الإك  ال ورة ُٖٗ كىاًع
ّ  ف كىاييكٍا ًمف ةىٍ ؿي لىًعي إىّؿو   ؿ عمراف ُْٔ محً وفو  كىاًع
ْ  ـٍ لىغىاًفًموفى ًتًا ف كييكا عىف ًدرىاسى  اييعاـ ُٔٓ كىاًع
ٓ  ـٍ لىعىاًسًووفى ٍديىا  ىٍكذىرىهي ف كىجى  ايعراؼ َُِ كىاًع
ٔ  ـٍ لىغىاًفًموفى ٍف ًع ىادىًتكي  وكيس ِٗ ً ف كييكا عى
ٕ  ف كييتى ًمف ةىٍ ًمًل لىًمفى اٍلغىاًفًموفى  وكسؼ ّ كىاًع
ٖ  اًطًئوفى ف كييكا لىخى  وكسؼ ُٗ كىاًع
ٗ  كؿي ًمٍيلي اٍلًج ىاؿي ـٍ لىتىزي ف كىافى مىٍكريهي    راهوـ ْٔ /الكسائي كىاًع
َُ  ابي ايىٍوكىًض لىظىاًلًموفى ف كىافى  ىٍصةى  الةجر ٖٕ كىاًع
ُُ  ف كىاديكٍا لىوىٍعًتييكيىؾى  ا سراّ ّٕ كىاًع
ُِ  ف كىاديكٍا كيىؾى ًمفى ايىٍرضً كىاًع  ا سراّ ٕٔ لىوىٍستىًعزح
ُّ  ٍععيكجن  ا سراّ َُٖ ً ف كىافى كىٍعدي رى ليىا لىمى
ُْ  تىًموفى ٍ ف كييكا لىمي  المؤميكف َّ كىاًع
ُٓ ٍف  ًلاىًتيىا  العرةاف ِْ ً ف كىادى لىويًإمحيىا عى
ُٔ  ؿو محً وفو ّى  ال عراّ ٕٗ تىالمكًل ً ف كييكا لىًعي إى
ُٕ  ًف كىادىٍت لىتيٍ ًدم ً ل ً َُ الوصص 
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ُٖ  ػػػػف ةىٍ ًمػػػػًل مىػػػػٍوًاـ مل ػػػػاييكا ًمػػػػف ةىٍ ػػػػًؿ  ىف وييىػػػػزكؿى عى ف كى كىاًع
ٍ ًمًسوفى   لىمي

 الرـك ْٗ

ُٗ  ًٍف ًكدتك لىتيٍرًدوف ً ٓٔ الصافات 
َِ  ٍف كىاييكا لىوىويكليكفى  الصافات ُٕٔ كىاًع
ُِ  ف كييتي لىًمفى  الزمر ٔٓ السكاًخًروفى كىاًع
ِِ  ؿو محً وفو ّى ف كىاييكا ًمف ةىٍ ؿي لىًعي إى  الجمعض ِ كىاًع

 مكاإػع دخػكلاا عمػػ  الععؿ المإػارع
ُ  ف يكظييحؾى لىًمفى اٍلكىاًذً وفى  ال عراّ ُٖٔ كىاًع
ِ  ٍاًرًهـ كا لىويٍزًلويكيىؾى ً اىٍ صى ف وىكىادي الكًذوفى كىعىري  الومـ ُٓ كىاًع

 الدراسة الرابعة
 )إذا( في القرآف الكريـ/دراسة نحكية

 سـ ا ، كالةمد  كالصّة عم  رسكؿ ا كعم   لل كصة ل كمف 
كاجه . ك عد ، فود  اع في كتب اليةػك ككتػب معػايي الةػركؼ ككتػب  عػراب 
الوػػػػػر ف كالدراسػػػػػات الةدوذػػػػػض كدراسػػػػػات يسػػػػػمكب الوػػػػػر ف لمةمػػػػػد ع ػػػػػد الخػػػػػالؽ 

،  ف ( ذا( تػػػرد فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ ظرفوػػػض مإػػػميض معيػػػ  ال ػػػرط  ، عإػػػومض 
كظرفوػػػػض غوػػػػر مإػػػػميض معيػػػػ  ال ػػػػرط ، كتػػػػرد  معيػػػػ  المعاجػػػػاة، كاست ػػػػادكا 
لمظرفوض غور المإميض معي  ال ػرط  امذمػض كذوػرة ،  ػؿ عويػكا لاػا هػذا المعيػ  

ػػا  عػػد الوسػػـ ك عػػد (كوػػؼ( ، كةػػد كذػػر كػػّـ اليةػػاة كالمعػػر وف كتعمووػػا تاـ ةواسن
عم  ( ذا(  معياهػا ايكؿ ؛ لػذلؾ كػاف كػؿا مػف الم ةػث الذػايي كالذالػث ةصػورنا 

  الوواس  ل  الم ةث ايكؿ.
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  )إذا( الظرفية المضمَّنة معنى الشرط:  المبحث األكؿ
: تعد ( ذا( مف  دكات ال رط غور الجازمض ، كهي ظرؼ م اـ م يي  تعريفىا
 (ُ(السككف  عم 

( ذا( ج وعمػػػؿ فواػػػا الععػػػؿ الػػػذم ومواػػػا ،  فك  وػػػذكر اليةػػػاة  عاممىػػػا :
كوعمػؿ (ِ( ّ خّؼ  الول ج وعمؿ في المإاؼ  وئن  يياا مإاؼ كالمإاؼ 

 (ّ(الجكاب ةوث كةع( كةوؿ :  فك العامؿ فعؿ ال رط في ( ذا(
ذكػػػر ا ػػػف ةػػػوـ الجكزوػػػض  فك  المطمػػػب األكؿ : دءلػػػة )إذا( الشػػػرطية :

ةػػاة  فك ال ػػرط كالجػػزاّ ج وتعموػػاف  ٌج  المسػػتو ؿ ، فػػإٍف كػػاف الم ػػاكر عيػػد الي
عمػ  اليةػاة  وكلػل تعػال : (ً فٍ كييػتي  ماإي المعػظ كػاف مسػتو ؿ المعيػ  ، كردك 

ًمٍمتىػػلي( "المائػػدة : " ك كػػد  فك ال ػػرط ((دخػػؿ عمػػ  ماإػػي المعػػظ ُُٔةيٍمتيػػلي فىوىػػٍد عى
ليةػػاة فػػي تخػػروج هػػذه ا وػػض ا(( ، كاسػػت عد تػػاكوّت اكهػك ماإػػي المعيػػ  ةطعنػػ
لآلوض ، ج ووػكؿ  ػل عاةػؿ ،  ا، ك وف  فك فواا تةروعن  اككصعاا  اياا إعوعض جدن 

يكل ج وجكز تةروؼ كّـ ا. ايتصارن    (ْ( .لواعدة يةكوضا كاع
  ةكاؿ فوما وتعمؽ  دجلض ال رط الزمايوض :  ستضذمض  كالةوووض  فك 
ذهػب  لػ   فك ال ػرط وعوػد اجسػتو اؿ  يسب  ل  الم رد  ايكل ايكؿ : ما

ػػ لوسػػت لغورهػػا مػػف ايفعػػاؿ ،  ا،  ٌج  ذا كػػاف فعػػؿ ال ػػرط (كػػاف( فػػإفك لاػػا ةكمن
فك  داة ال ػرط ج تومػػب معياهػا  لػػ  اجسػتو اؿ ،  ػػؿ ت وػ  دالػػض عمػ  المإػػي  كاع

 (ٓ(  لوكتاا
                                                 

 ِْٔ-ْٗٓ/ُاليةك لمةودرة الوميي  ( ويظر ك ؼ الم كؿ فيُ(

 ( المصر يعسل كالصعةض يعساا.ِ(

 .ٔٗ/ُ، كمغيي الم وب ج ف ه اـُّٖ/ْ( ويظر ايمالي اليةكوض، ج ف الةاجب ّ(

 .ْٔ-ْٓ/ُ( ويظر :  دائع العكائد ْ(

 .ِْ/ْ، كةا وض الص اف عم   رح اي مكييُْٗ/ُ( ويظر : ال ةر المةوط ٓ(
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فوػػد يسػػب   ػػك  كػػر  ػػف السػػركاج  لػػ  الم ػػرد  يكػػل ذهػػب  لػػ   فك ةػػركؼ 
زاّ تومب الماإي  ل  المسو ؿ ،  ٌج  ذا كاف فعػؿ ال ػرط (كػاف( مست ػادنا الج

ًمٍمتىلي( "المائدة : وكلل تعال   كردك عمول ا ف السراج  "ُُٔ: (ً فٍ كييتي ةيٍمتيلي فىوىٍد عى
 فك َََ وكلػػػل : (( كهػػػذا الػػػذم ةالػػػل   ػػػك الع ػػػاس ، رةمػػػل ا ، لسػػػتي  ةكلػػػل 

ستو ؿ ، كهذا الذم ةاؿ عيدم يوض يصكؿ الكػّـ الجزاّ ج وككف  ٌؿ  ا  الم
(  َََ، فالتاكوػػؿ عيػػػدم   ٍف  كػػػف كيػػتي ،  ك  ةػػػرح  اػػػذا الكػػّـ ، فػػػدلٍت (كيػػػتي

كػػي عػػف المػػازيي مػػا ووػػارب هػػذا، كر وػػتي فػػي كتػػاب   ػػي  عمػػ  ( كػػف( ، كةػػد ةي
الع اس  خطل مكةعنا عيد الجكاب في هذه المسالض ، ويظر فول ، ك ةسػ ل تػرؾ 

 (ُ(كؿ((هذا الو
، ممػا وػدؿ عمػ   يكػل كلـ  جد هذا الوكؿ لمم رد فػي كتا ػل : الموتإػب   

ةػػد  تخمػػ  عيػػل ، كمػػا ةسػػ ل ا ػػف السػػراج ، كهػػذا مػػا صػػرح  ػػل الم ػػرد  وكلػػل : 
ك وكلػل : ((كتوػكؿ : مػف  تػايي (ِ( (( يفك ال رط ج ووع  ج عم  فعؿ لػـ ووػع((

مػػف وػاتيي ج توػػع  عػد الجػػزاّ   كرٍمػل ، يفك ، مػػف  تػايي ، فػػي مكإػع ، َََ
ويًروػدي مىػف كىػافى ، ك وكلػل : ((كمػا ةػاؿ عػز كجػؿ : ( (ّ(  جك كمعياها اجسػتو اؿ((

سيػػػػػكفى (  ـٍ ًفواىػػػػػا جى ويٍ خى ـٍ ًفواىػػػػػا كىهيػػػػػ ػػػػػالىاي ـٍ  ىٍعمى ًزويىتىاىػػػػػا ييػػػػػكىؼل ً لىػػػػػٍوًا وىػػػػػاةى الػػػػػدحٍيوىا كى اٍلةى
 (ْ({ يفك معياه : مف وكف((ُٓ}هكد :

: صػػرح  ػػل ا ػػف الةاجػػب فػػذكر (( فك الععػػؿ الكاةػػع  عػػد ةػػرؼ  الذػػايي
ج  اال ػػػػرط معيػػػػاه اجسػػػػتو اؿ ، كةػػػػد وػػػػراد  ػػػػل الماإػػػػي مػػػػع المسػػػػتو ؿ جموعنػػػػ

ييػكٍا كما وجكل  ، الماإي كةده زه  عإػاـ ... مذػؿ ةكلػل تعػال : (وا ىوحاىػا الكػًذوفى  مى
                                                 

 . ََِ-ُٗٗ/ِ( ايصكؿ في اليةك ُ(

 . َٓ/ِ( الموتإب ِ(

 . َٔ/ِ( المصدر يعسل ّ(

 .ٗٓ/ِ( المصدر يعسل ْ(
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ـٍ  كهىكي ( }المائػدة : ً ذىا ةيٍمتيـٍ ً لى  الصكًّة فاٍغًسميكٍا كيجي ـٍ ، كال ػرط  (ُ({ ((  ٔكى ىٍوًدوىكي
، كما هك كاإ  ، في هذه ا وض كيةكها ،  يرود  ل الةاؿ كاجستو اؿ مف دكف 

  َالماإي 
الذالػػث :  يكػػل وجػػكز مجػػيّ الجػػزاّ ماإػػي المعيػػ  مػػف دكف ال ػػرط ، 

 فوػد ةػػاؿ تطػرؽ  لوػل عػدد مػف اليةػاة فػي  ػاب اةتػراف الجػكاب  العػاّ ، كهػذا مػا
 ك م تػػػد   اصػػروةن  ا ك ماإػػون  ا ك ياونػػ االزمخ ػػرم :  يكػػل (( ٍف كػػاف الجػػزاّ  مػػري 

 (ِ( ، فّ  د مف العاّ((ا  كخ رن 
كمعي  ، فاك ورود  ٍف ووػكؿ:  اكوعيي  الماإي الصرو  الماإي لعظن 

الجكاب ماإي المعي  مف دكف فعؿ ال رط ،   ػرط اةترايػل  يّ يكل وجكز مج
خ از: ((كالعاّ كةكماا  ٍف تدخؿ عم  كؿ  ػيّ ج وصػ   العاّ ، كةاؿ ا ف ال

 ٍف ومػػػػػي ال ػػػػػرط ، كالم تػػػػػد  ك الخ ػػػػػر كايمػػػػػر كالياػػػػػي كاجسػػػػػتعااـ كالماإػػػػػي 
وكػػكف غوػػر مسػػتو ؿ المعيػػ   ، كةػػاؿ ا ػػف مالػػؾ :  فك ال ػػرط (( ج(ّ(الصػػرو ((

 معػػظ (كػػاف(  ك غورهػػا  ج مػػؤكج  ، كةػػد وكػػكف الجػػكاب ماإػػي المعػػظ كالمعيػػ  
 . (ْ(اّ مع (ةد( ظاهرة  ك مودرة ((  الع

فا ف مالػؾ فػرؽ فػي هػذه الوإػوض  ػوف فعػؿ ال ػرط كجكا ػل ، فػايكؿ ، 
كمعيػ  ،   ػرط  العظنػ اوككف  ج مستو ؿ المعيػ  ، كةػد وكػكف الذػايي ماإػون  ج

 مودرة ، كهذا مما وستكجب ر طل  العاّ .  س ول  ػ( ةد( ظاهرة  ك

                                                 

 .َْْ(  رح الكفوض يظـ الكافوض صُ(

ؿ في عمـ العر وض ص ِ(  .ُْٔ( المعصك

 .ٖٓ/ ُ( الغرة المخعوض في  رح الدرة ايلعوض، ّ(

 . َِْ(  تساوؿ العكائد ص ْ(
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 َََتمزاـ العػاّ فػي الجػزاّ  ذا كػاف كةاؿ السككاكي : ((كمػف  ػايل اسػ
 .(ُ(ماإوان ج في معي  اجستو اؿ (( 

ككذا تخصص ال رط  اجستو اؿ ،  ذا كةع الماإػي  ((كةاؿ الكو ي   
ّن ةدلر مستو ّ ن ، كةد وككف الجزاّ ماإون  ا رطن   .(ِ(تةوووان ((  ا ك جزا

ا ماإػػون كةػػاؿ المػػرادم: ((كإػػرب وجػػب اةترايػػل  العػػاّ، كهػػك مػػا كػػاف 
 .(ّ(كمعي (( العظن 

 ك وف ا ف ه اـ ((  ف فعؿ ال رط و ترط فول ستض  يمكر : 
وجػكز :  ٍف ةػاـ زوػد  مػس  وكػكف ماإػي المعيػ  ، فػّ  ٍف ج  ةدها :

ػػػا ةكلػػػل تعػػػال  : ( ف كيػػػتي ةمتيػػػل فوػػػد عممتىػػػل ( ] المائػػػدة : ـٍ معػػػل ، ك مك [ ُُٔ ةػػػ
 .(ْ( فالمعي  :  ف وت وف  يلي كيتي ةمتيل ((

كذكػػر  فك مػػا ج وصػػم   ٍف وكػػكف  ػػرطنا، وصػػم   ٍف وكػػكف جكا نػػا   ػػرط 
مػف  كجػل العػاّ  ٍف  اةترايل  العاّ ، مف ذلؾ  ذا كاف ماإي المعي   فواؿ: (( 

تككف را طض لمجكاب ، كذلؾ ةوث ج وصم   ف وككف  رطنا كهك ميةصر في 
ػػػا ةوووػػػضن  سػػػت مسػػػائؿ ... كالرا ػػػع :  ٍف وكػػػكف فعماػػػا ماإػػػونا لعظنػػػا كمعيػػػ ،  مك

[ كيةػػػك : ( ف  ٕٕيةػػك : (  ف وسػػرؽ فوػػد سػػرؽ  خه  لػػػل ًمػػف ة ػػؿي ( ]وكسػػؼ 
[ ، ك (ةػد(   ِٔالكػاذ وف ( ]وكسػؼ  كاف ةموصل ةيدك مف ةي يؿو فصدةت كهك مف

                                                 

 ُٗٔ( معتاح العمـك ص ُ(

 َِٗعمـ ا عراب ص  ( ا ر اد  ل ِ(

 .ِّ -ِِ/ ُ، كويظر: ايمالي اليةكوض ج ف الةاجب،  ٕٔ( الجي  الدايي، صّ(

 . َِٖ/ُ، كويظ : مغي  الم وب  ُّّ(   رح  ذكر الذهب صْ(
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ما مجازنا ، يةك : ( كمىٍف جاّ  السوئض فىكي كتٍ  كجكهيايـ ( ] اليةػؿ  هيا مودرة ، كاع
 . (ُ( [ يزؿ هذا الععؿ لتةوؽ كةكعل ميزلض ما كةع (( َٗ

الرا ػػػػػػػػػع : التعروػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػوف ( ٍف( ، ك( ذا( ، ووػػػػػػػػػكؿ المػػػػػػػػػالوي عػػػػػػػػػف ( ًف( 
رط فتجػػـز فعمػوف مإػارعوف ... ذػـ وجػػكز  ف ال ػرطوض : (( ف تكػكف ةرفنػا لم ػ

 .(ِ(تدخؿ عم  ماإووف ... كهما في المعي  مستو ّف((
وعاـ مف ةكلل : ((كهما في المعي  مستو ّف(( ،  فك هذا الةكـ خػاصا 
 ػ ( ٍف( ، كوتإ  ذلؾ مف خّؿ ما صػرح  ػل الزرك ػي فػي ال رهػاف فوػد ةػاؿ: 

 ((ال رط كوتعمؽ  ل ةكاعد :
  َََيكل  : المجازاة  يما تيعود  وف جممتوفالواعدة ا

 َََالذايوض :  صؿ ال رط كالجزاّ  ٍف وتكةؼ الذايي عم  ايكؿ 
الذالذػػػض :  يكػػػل ج وتعمػػػؽ  ٌج  المسػػػتو ؿ ، فػػػإٍف كػػػاف ماإػػػي المعػػػظ كػػػاف 

 ذـ لميةاة فول تودوراف : َََمستو ؿ المعي  
  َََ ةدهما :  فك الععؿ ويغىور لعظنا ج معي  

الذايي :  يكل تغور معي  ، ك فك ةرؼ ال ػرط لمكػا دخػؿ عموػل ةمػب معيػاه 
 لػػػ  اجسػػػتو اؿ ، ك وػػػي لعظػػػل عمػػػ  ةالػػػل ، كايكؿ  سػػػاؿ ؛ يفك تغووػػػر المعػػػظ 

 (ّ( ساؿ مف تغوور المعي (( 
ذـ يسب  ل  الم رد ما يس ل  لوػل   ػف السػراج فػي ةػكؿ ا تعػال  :(  ف 

[، ذػـ ةػاؿ : ((كالجماػكر عمػ  الميػع ، ُُٔالمائػدة :كيتي ةمتيل فوػد عممتىػل ( ] 
كتػػاكلكا ذلػػؾ ذػػـ اختمعػػكا ، فوػػاؿ ا ػػف عصػػعكر كال ػػمك وف كغورهمػػا :  فك ةػػرؼ 

                                                 

، كويظػػػػػر : ةا ػػػػػوض الصػػػػ اف عمػػػػػ   ػػػػػرح اي ػػػػػ كيي  ُْٔ- ُّٔ/ُ(  مغيػػػػي الم وػػػػػب ُ(
ْ/ّّ . 

 .ُٕٖ -ُٖٔ( رصؼ الم ايي، صِ(

 . ِّٓ- ِٗٓال رهاف في عمـك الور ف ص( ّ(
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ال رط دخؿ عم  فعؿ مستو ؿ مةذكؼ ،  م :  ٍف  كف كيػتي ةمتيػلي ،  م :  ٍف 
كؼ  كف فوما وستو ؿ مكصكفنا  ايلي كيتي ةمتيلي ، فود عممتىل، فععػؿ ال ػرط مةػذ

مػػػػػع هػػػػػذا ، كلوسػػػػػت (كػػػػػاف( المػػػػػذككرة  عػػػػػدها هػػػػػي فعػػػػػؿ ال ػػػػػرط ، ةػػػػػاؿ ا ػػػػػف 
(  عػد ( ٍف( مومك ػض المعيػ   (ُ(الإائع : كهذا تكمػؼ ج وةتػاج  لوػل ،  ػؿ (كيػتي

( :  ٍف  كف((   .(ِ( ل  اجستو اؿ ، كمعي  ( ٍف كيتي
كفي صعةض  خرل ت ي  ةػكؿ مػف جعػؿ ةكلػل تعػال  : ( ف كػاف ةموصػل 

ٍف ذ ت كاف  ِٔفصدةت كهك مف الكاذ وف ( ]وكسؼ  ةيدك مف ةي يؿو  [  تودور ((كاع
 .(ّ( ةموصل ةيدك مف ةي يؿو وككف س  نا لإلخ ار  ذلؾ((

فالزرك ي مف الذوف ةالكا  ةصر دجلض ( ًف( ال رطوض عم  اجستو اؿ ، 
كميع مجوئاػا لمماإػي ،  ٌج  يكػل كػاف مػف الػذوف  جػازكا مجػيّ ( ذا( ال ػرطوض 

الماإػػي لعظنػا كمعيػػ  مست ػادنا عمػػ  ذلػػؾ  آوػات مػػف الوػر ف مياػػا ةػػكؿ لمػزمف 
ميػػكا  مىػػ  كىاًدم اليكٍمػػًؿ ةىالىػػٍت يىٍممىػػضه وىػػا  ىوحاىػػا اليكٍمػػؿي اٍدخي تكػػ  ً ذىا  ىتىػػٍكا عى ا تعػػال  : (ةى

(}اليمؿ : كفى ـٍ ج وىٍ ػػعيري ييػػكديهي كىهيػػ ػػمىٍومىافي كىجي ـٍ سي ػػيككي ـٍ ج وىٍةًطمى ػػاًكيىكي { كةكلػػل ُٖ مىسى
ييكاٍ   ىوحاىا الكًذوفى  تعال : (وىا كاٍ  كىالكًذوفى  تىكيكييكاٍ  جى   مى ةىاليكاٍ  كىعىري ػرى يكاٍ  ً ٍخكىاًيًاـٍ  كى  ً ذىا إى

ػا ًعيػدىيىا كىػاييكاٍ  لككٍ  غيًزل كىاييكاٍ   ىكٍ  ايىٍرضً  ًفي ػاتيكٍا( ] ؿ عمػراف:  مى [ كةكلػل ُٔٓمى
تك  عىمىلي  ً ذىا تعال : (ةى مىٍولً   يٍفًرغٍ   تيكًيي ةىاؿى  ارنايى  جى  .(ْ( [ًٔٗةٍطرنا ( ]الكاؼ:  عى

                                                 

( ا ف الإائع : هك عمي  ف مةمد  ف عمي  ػف وكسػؼ الكتػامي ا  ػ ومي ،   ػك الةسػف ُ(
المعػػػركؼ  ػػػا ف الإػػػائع ، جـز ال ػػػمك وف ، ك مػػػ، الغاوػػػض فػػػي عمػػػـ اليةػػػك ، كفػػػاؽ  صػػػةا ل 

جػػاجي ،  اسػػرهـ ، مػػف كت ػػل :  ػػرح كتػػاب سػػو كول ، جػػاّ فوػػل  العجائػػب ، ك ػػرح جمػػؿ الز 
،  َُّ/ِهػػػ ويظػػر :  غوػػض الكعػػاة لمسػػوكطي َٖٔكالػػرد عمػػ  ا ػػف عصػػعكر ، تػػكفي سػػيض 

 . ّّّ/ْكايعّـ لمزركمي 

 . ِّٓ( المصدر يعسل صِ(

 . ٕٗٗ، كويظر : ص َُْٓ( ال رهاف في عمـك الور ف ص ّ(

 . َُّٖ( ويظر: المصدر يعسل ص ْ(
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كهذا المذهب ةد ت يػاه ايسػتاذ ع ػاس ةسػف ،  فصػرح فػي التعروػؽ  ػوف 
ا ، كةد  مةإن ال رط الجاـز كغور الجاـز ، فايكؿ ج تككف دجلتل  جك مستو ّ ن

((كمامػػػا كايػػػت وجػػػيّ الذػػػايي لمماإػػػي ، كمػػػا وجػػػيّ لممسػػػتو ؿ ؛  ذ ووػػػكؿ : 
صػوغض فعػؿ ال ػرط  ك جكا ػل فػإفك زميامػا ج ػد  ٍف وػتخمص لممسػتو ؿ المةػض 
 س ب كجكد  داة ال رط الجازمض ،  الرغـ مػف  فك صػكرتاما  ك صػكرة  ةػدهما 
ةػػد تكػػكف  ةواينػػا غوػػر فعػػؿ مإػػارع ؛  ذ مػػف الموػػرر  فك  داة ال ػػرط الجازمػػض 

ّن  ػػػا(( كةػػػاؿ فػػػي الاػػػامش : عّمػػػض تجعػػػؿ زمػػػف  ػػػرطاا كجكا اػػػا مسػػػتو  مةإن
((يفك  داة ال ػػرط الجازمػػض عّمػػض ةاطعػػض عمػػ  اسػػتو اؿ الععػػؿ  عػػدها ،  م : 

 .(ُ( تخموص زميل لممستو ؿ المةض  سكاّ  كاف الععؿ ماإونا  ـ مإارعنا((
كةاؿ عف ( ذا( ال رطوض غور الجازمض : ((كهي ظرؼ لممستو ؿ ، كةػد  

ذىاتجػيّ لمماإػي ، كوكلػل تعػال  : ((كى  ػارىةن  رى ىٍكا اًع ػكا لىٍاػكنا  ىكٍ  ًتجى ً لىٍواىػا(  ايعىإح
{ ؛ يفك ا وػػض خطػػاب لمرسػػكؿ صػػم  ا عموػػل كسػػمـ فػػي ةادذػػػض ُُ]الجمعػػض:

 .(ِ( مإت كةت يزكؿ ا وض الكرومض((
كةػد وكػكف :  ف ال رط  اوض صػوغض كرد ج وعوػد  ٌج المسػتو ؿ ،  لخامسا

ؿ : ((( ذ( لمػػػا مإػػػ  ، كةػػػد وكػػػكف لمػػػا هػػػذا المػػػذهب مسػػػتيدنا  لػػػ  ةػػػكؿ الخموػػػ
ل  ةكؿ سو كول : ((  (ّ( وستو ؿ ، ك( ذا( لما وستو ؿ(( ((فػ( ذا( فومػا تسػتو ؿ كاع
ػػػػػػػا ( ذا( فممػػػػػػػا وسػػػػػػػتو ؿ مػػػػػػػف  (ْ( ميزلػػػػػػػض (اذ( فومػػػػػػػا مإػػػػػػػ ((  كةكلػػػػػػػل : (( ك مك

  (ٓ(الدهر((
                                                 

 . ُّٗ-ُّٖ/ْ( اليةك الكافي ُ(

 . ِّّ/ْ( المصدر يعسل ِ(

 . ُِ( كتاب العوف ص ّ(

 .َٔ/ّ( كتاب سو كول ْ(

 . ِِّ/ْ( المصدر يعسل ٓ(
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كهذا ما يسػب  لػ  سػو كول كجماػكر اليةػاة، ، كصػركح  ػل ا ػف السكػركاج ، 
ف كلواػػا فعػؿ مػػاضو  ةالػػت معيػاه  لػػ  اجسػػتو اؿ (( ،  (ُ( ػافك  داة ال ػػرط (( كاع

كةاؿ الارمػي (ِ(كةاؿ الكركاؽ : (( ةركؼ ال رط ج تدؿح اجك عم  اجستع اؿ (( 
ف كاف ماإوًا ، فمعياه اجستو اؿ((  (ّ((( كج وككف ال رط  ٌج فوما وستو ىؿ ، كاع

عيػػاه اجسػتو اؿ ، كج ويػؤذلر ةػرؼ ال ػرط فوػػل كةػاؿ (( كوكػكف الععػؿ الماإػي م
، كجاّ في  رح التصرو  : ((و ترط في ال رط ستض  يمكر،  ةدها:  (ْ( وئنا((

ػا ةكلػل تعػال : (ً ف ّن غور ماصػي المعيػ  ... ك مك  فىوىػدٍ  ةيٍمتيػلي  كييػتي   ٍف وككف فع
ًمٍمتىلي( ]المائدة:   (ٓ( [ فالمعي :  ف ذ ت  يي كيت ةمتل((ُُٔعى

كجػػػاّ فػػػي ةا ػػػوض مةمػػػد الخإػػػرم: ((يفك هػػػذه ايدكات (وعيػػػي  دكات 
ال ػػػرط( تومػػػب الماإػػػي لّسػػػتو اؿ  ػػػرطنا كجكا نػػػا، سػػػكاّ فػػػي ذلػػػؾ (كػػػاف(  ك 
ػػا مػػا وكػػكف  غورهػػا عمػػ  ايصػػ ، كسػػكاّ ةػػرف الجػػكاب  العػػاّ ك (ةػػد(  ـ ج، ك مك

ل   : فول معيػ  ال ػرط  ك الجػكاب  ك همػا معنػا كةعػا فػي الماإػي، كوكلػل تعػا
ًمٍمتىلي( ]المائدة:  فىوىدٍ  ةيٍمتيلي  كييتي  (ً ف  سىرىؽى  وىٍسًرٍؽ  فىوىدٍ  [ كةكلل تعال : (ً فُُٔعى
( ]وكسػؼ:  ًمػف لكػلي   ىخه  فٍ ٕٕةىٍ ػؿي ػلي  كىػافى  [ كةكلػل تعػال : (كاًع (  ًمػف ةيػدك  ةىًموصي دي يػرو

فػػي [ فمػؤكؿ  ػػافك المػراد :  ف وت ػوف فػػي المسػتو ؿ  يػي كيػػت ةمتػل ِٕ]وكسػؼ: 
ٍف وسػرؽ فػي المسػتو ؿ فػايخ ركـ  يكػل ةػد  الماإي ، فايا  عمػـ  يكػؾ ةػد عممتىػل، كاع
ف وت ػوف ةيػدك ةموصػل مػف د ػر فػاعممكا  يكاػا كػذ ٍت، كةوػؿ الجػكاب  سرؽ  خكه، كاع
فػػي ايخوػػروف مةػػذكؼ كالمػػذككر تعموػػؿ لػػل،  م:  ٍف وسػػرؽ فٍميتػػاىسك ؛ ييكػػل ةػػد 

                                                 

 .ُْٔ/ِ(  اييصكؿ في اليةك ُ(

 .ْٗٓ- ّٗٓ( عمؿ اليةك ص ِ(

 . ْٖٕ/ُ(  المةرر في اليةك ّ(

 . َُٕٔ/ّ(  المصدر يعسل  ْ(

 زَُٗ/ْ(   رح التصرو  عم  التكإو  ٓ(
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ف ت وف ةيدك  ةموصل مف د ر فاػك  ػرمّ ؛ ييكاػا كػذ ت،  سرؽ  خ لل مف ة ؿ، كاع
ف ( ]فػاطر:  ملػف ريسيػؿه  كيػذل ىتٍ  فىوىػدٍ  ويكىػذل يكؾى  كيظوره: (كىاًع [  م: فتسػؿك  مػف ْةىٍ ًمػؾى

 .(ُ(ة مؾ((
كةػػػػاؿ الصػػػػ اف: ((كزعػػػػـ الم ػػػػرد كت عػػػػل الرإػػػػي  فك (كػػػػاف( ت وػػػػ  عمػػػػ  

ًمٍمتىػلي( ]المائػدة:  فىوىػدٍ  ةيٍمتيػلي  كييػتي  المإي لوكتاا فول، كمػا فػي ةكلػل تعػال : (ً ف عى
 .(ِ([ ،كوجاب  افك المعي :  ٍف كاف مكصكفنا  ايي ةمتل فوما مإ ((ُُٔ

كةػػد  خػػذ المعر ػػكف كالمعسػػركف  مػػا ةالػػل اليةػػاة فػػي كتػػب اليةػػك ، فاخػػذ 
مكي  ػف   ػي طالػب الووسػي  ػالوكؿ الػذم يسػب  لػ  الم ػرد، فعػي  عػراب ةكلػل 

فٍ  ػلي ةى  كىػافى  تعػال : (كاًع ( ]وكسػؼ:  ًمػف ةيػدك  ًموصي [ ةػاؿ : ((( ٍف( لم ػرط ، ِٕدي يػرو
كهي تردح جموع ايفعاؿ الماإوض  ل  معي  اجستو اؿ  جك (كاف( ؛ لوػكة (كػاف( 

 .(ّ(، ككذرة تصرفاا ، كذلؾ  يكاا ويع كر  اا عف جموع ايفعاؿ((
عؿ  عػدها كةاؿ الت روزم: (( مكا دخكؿ (كاف( مع ( ًف( الجزاّ، كككف الع

لمػػػا مإػػػ  فعوػػػل ةػػػكجف: ةػػػاؿ مةمػػػد  ػػػف وزوػػػد ...  فك ( ٍف( لم ػػػرط، كهػػػي تػػػرد 
ايفعػػػػػػاؿ الماإػػػػػػػوض  لػػػػػػ  معيػػػػػػػ  اجسػػػػػػتو اؿ  جك (كػػػػػػػاف( لوػػػػػػكة (كػػػػػػػاف( ككذػػػػػػػرة 
ػػػػػا الوػػػػػكؿ الذػػػػػايي ...  فك (كػػػػػاف( فػػػػػي معيػػػػػ  اجسػػػػػتو اؿ ...  تصػػػػػرفاا ... ك مك

 .(ْ(كالمعي :  ف وكف ةموصل ةيدك ...((
 ػػػرم: ((فػػػإٍف ةمػػػتى كوػػػؼ جػػػاز الجمػػػع  ػػػوف ( ًف( الػػػذم هػػػك كةػػػاؿ الزمخ

لّسػػتو اؿ، ك ػػوف (كػػاف( ؟ ةمػػت: يف المعيػػ :  ٍف وعمػػـ  يكػػل كػػاف ةموصػػل ةػػد، 

                                                 

 .ُِِ/ ِووؿ، ( ةا وض مةمد الخإرم عم   رح ا ف عُ(

 .ِْ/ ْ( ةا وض الص اف عم   رح اي مكيي، ِ(

 .ِْٖ/ ُ( م كؿ  عراب الور ف، ّ(

 .ْٔ( الممخص في  عراب الور ف، صْ(
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ف (ُ(كيةػكه(( (  ملػف ريسيػؿه  كيػذل ىتٍ  فىوىػدٍ  ويكىػذل يكؾى  كةػاؿ فػي ةكلػل تعػال : (كىاًع ةىٍ ًمػؾى
كمػف ةػؽ الجػزاّ  ٍف   [ : ((فإٍف ةمػتى : مػا كجػل صػةض جػزاّ ال ػرطْ]فاطر: 

ٍف وكػػػذ كؾ فتػػػاسك  تكػػػذوب  : معيػػػاه، كاع وتعوػػػب ال ػػػرط، كهػػػذا سػػػا ؽ لػػػل ؟ ةمػػػتي
( اسػتغياّ  الرسؿ مف ة مؾ، فكإع (فود كيػذ ٍت رسػؿه مػف ة مػؾ( مكإػع (فتػاسك

 .(ِ( الس ب عف المس ب  عيي:  التكذوب عف التاٌسي((
 نا، فعػػي كلػػـ وت ػػوف لػػي مػػذهب العك ػػرم ، فوػػد كجػػدتي فػػي كّمػػل اإػػطرا

ًمٍمتىلي( ]المائدة:  فىوىدٍ  ةيٍمتيلي  كييتي   عراب ةكلل تعال : (ً ف ( ُُٔعى [، ةاؿ: (((كيتي
يمػا دعػا هػذا  لعظاا ماضو كالمراد المستو ؿ ، كالتودور:  ف وص  دعكام لل، كاع
 (ّ(؛ يفك ( ًف( ال رطوض ج معي  لاا  ٌج المستو ؿ فآؿى المعي   ل  ما ذكرياه((

ف ٍوبو  ًفي كييتيـٍ   ٌج  يكل في  عراب ةكلل تعال : (كىاًع ٍليىا ملمكا رى مى  يىزك ٍ ػًديىا فىػٍاتيكاٍ  عى  عى
[ ةػػاؿ:  ((كج تػػػدخؿ ( ًف( ال ػػرطوض عمػػػ  فعػػؿ مػػػاضو فػػػي ًِّ سيػػكرىةو( ]ال وػػػرة: 

 .(ْ(المعي   جك عم  (كاف( لكذرة استعمالاا((
ػػا لوسػػت كةػػاؿ   ػػك ةوػػاف: (( كزعػػـ الم ػػرد كمػػف كا فوػػل  فك لػػػ (كػػاف( ةكمن

لغورهػػا مػػف ايفعػػاؿ الماإػػوض، فموػػكة (كػػاف( زعػػـ  فك ( ٍف( ج ويومػػب معياهػػا  لػػ  
اجسػػػػتو اؿ،  ػػػػؿ وكػػػػكف عمػػػػ  معيػػػػاه مػػػػف المإػػػػي ،  ٍف دخمػػػػت عموػػػػل ( ٍف( ، 
كالصػةو  مػا ذهػػب  لوػل الجماػكر مػػف  فك (كػاف( كغورهػا مػػف ايفعػاؿ، كتػػاكلكا 

 كىػافى  لم رد عمػ   إػمار (وكػف(  عػد ( ٍف( يةػك: (ً فٍ ما ظاهره ما ذهب  لول ا

                                                 

 .ّْْ/ ِ( الك اؼ، ُ(

 .ُٖٓ -َٖٓ/ ّ( المصدر يعسل، ِ(

 .ّٓٓ/ ُ( الت واف في  عراب الور ف، ّ(

  .ّٗ/ ُ( الت واف في  عراب الور ف ْ(



712 

 

ػلي  ( ]وكسػؼ:  ًمػف ةيػدك  ةىًموصي [  م:  ف وكػف كػاف ةموصػل،  ك عمػ   فك ِٕدي يػرو
 .(ُ(المراد  ل الت ووف،  م:  ف وت وف ككف ةموصل ةيدك((
ف ( ]ال وػرة:  ًفي كييتيـٍ  هذا ما ةالل في  عراب ةكلل تعال : (كىاًع ٍوبو [ ، ِّرى

لي( ]وكسؼ:  كىافى  هذا ةاؿ في  عراب ةكلل تعال : (ً فٍ كمذؿ   .(ِ([ِٔةىًموصي
كذكػػػر السػػػموف الةم ػػػي مػػػا ذكػػػره   ػػػك ةوػػػاف ، ك  ػػػار  لػػػ   فك   ػػػا ال وػػػاّ 

 .(ّ(العك رم ت ع الم رد فوما ذهب  لول
ًمٍمتىػػلي( ]المائػػدة:  فىوىػػدٍ  ةيٍمتيػػلي  كييػتي  كةػاؿ فػػي  عػػراب ةكلػػل تعػػال : (ً ف عى

ٍف كايػػت ماإػػوض المعػػظ فاػػي مسػػتو مض فػػي المعيػػ ،  [ : (((ً فُُٔ (  كاع كييػػتي
كالتودور:  ف تص ك دعكام لما ذكر، كةدره العارسي  وكلػل :  ف  كػف ا ف ةمتػل 

 .(ْ(فوما مإ  ؛ يف ال رط كالجزاّ ج ووعاف  ٌج في المستو ؿ((
كةد س ؽ  ٍف ذكريا  فك هذا الوكؿ الذم ييسب  ل  الم رد ج كجكد لل فػي 
كتا ػػػػل : الموتإػػػػب ، كو ػػػػدك  يكػػػػل ةػػػػد تخمػػػػ  عيػػػػل ، كمػػػػا ي ػػػػل عمػػػػ  ذلػػػػؾ ا ػػػػف 

 السراج .
السادس : يوؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي كّـ ا ف الووـ الذم تودـ ذكره  
، مؤودنا رده عمػ  اليةػاة ، اسػتيادنا  لػ   ٌف ال ػائع عيػدهـ  فك ال ػرط ج وجػيّ 
 ٌج لّسػػػتو اؿ ، كلاػػػذا  ةػػػث هػػػذه المسػػػالض تةػػػت عيػػػكاف : هػػػؿ وػػػاتي ال ػػػرط 

 .(ٓ(لممإي ؟ 

                                                 

 .ُْٗ/ ُالمةوط، ( ال ةر ُ(

 .ّٕٖ/ ٓ( الصدر يعسل ِ(

 .ُٕٗ/ ُ(  ويظر: الدر المصكف في عمـك الكتاب المكيكف، ّ(

 .ّْٕ/ ٔ، كويظر: ُّٓ/ ْ( المصدر يعسل، ْ(

 َُٖ(  ويظر: فعؿ ال رط ، دجلتل كزميل ، مجمض الإاد ص ٓ(
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كالكإكح كال وكع مما ج وةتاج  كالةووعض  فك هذه الوإوض هي مف الودـ
  ل   ذ اتاا  ل   يعاـ اليظر في دراستاا ، كج  ل   ٍف وستعاـ عياا ، لس  وف : 
ا  فك ال ػػائع عيػػد اليةػػاة  فك ال ػػرط ج وجػػيّ  ايكؿ :  يكػػل لػػوس صػػةوةن

  ٌج لممستو ؿ .
الذايي :  فك الوكؿ  جكاز مجيّ ال رط لممإي ةكؿ ةدوـ ، كفومػا وػاتي 

 كإو  هذه الوإوض .ت
هػػػػ  فك ( ذا( ال ػػػرطوض تجػػػيّ فػػػي جموػػػع ُِٗصػػػرح ذعمػػػب المتػػػكف    

، ككذلؾ صرح   ك  كر  ف  (ُ(ةاجت الزماف ، الماإي كالةاإر كالمستو ؿ 
هػػػػ  ػػػاٌف ( ذا( ال ػػػرطوض كمػػػا تجػػػيّ لّسػػػتو اؿ تجػػػيّ ِّٖايي ػػػارم المتػػػكف  

 (ِ(لممإي مست ادنا  ال عر العر ي 
، كالدلوؿ عم  ذلؾ تكمؼ التاكوّت التػي التجػا  لواػا كهذا هك الصكاب 

 صةاب ايةكاؿ  السا وض مف غور مسكغ ، ككاف ايكل   المعسروف  ٍف واخذكا 
 الوكؿ المكافؽ لركح التعسور ، الذم وي غي  ف و تعد عػف التكمػؼ فػي التاكوػؿ، 

 فىوىػدٍ  لي ةيٍمتيػ كييػتي  فاػذا هػك  ػوه المعسػروف كجدتػل وعسػر ةػكؿ ا تعػال : (ً ف
ًمٍمتىلي(] المائدة:  [  وكلل: (ووكؿ: لك كيتي ةػد ةمػتي لميػاس اتخػذكيي ك مػي ُُٔعى

الاػػوف مػػف دكف ا كيػػتى ةػػد عممتىػػل ؛ ييػػؾ تعمػػـ إػػمائر اليعػػكس ،  ممػػا لػػـ 
 .(ّ( يطؽ  ل، فكوؼ  ما يطوتل((

كهػػذا هػػك التعسػػور السػػموـ ؛ ييػػل جػػاّ مػػف غوػػر تكمػػؼ كج تاكوػػؿ ، كمػػف 
  الواعدة اليةكوض.غور تاذر 

                                                 

 . ِْٔ/ِ(  ويظر: مجالس ذعمب ُ(

 . ُُٖ(  ويظر: كتاب ايإداد ص ِ(

 .ُّٔ/ ٕامع ال واف عف تاكوؿ  م الور ف، ( جّ(
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فكاف وي غي في ايةؿ لممعسروف  ف وعسركا هذه ا وػض كيةكهػا كمػا و ػدك 
ذا  ػػدت تصػػطدـ  واعػػدة يةكوػػض مػػا، فػػالطروؽ  معياهػػا مػػف التع وػػر كالسػػواؽ، كاع
ايسمـ  ف يعدلؿ هذه الواعدة اليةكوض لتككف مكافوض لتع ور الور ف ، ج  ٍف يمكم 

 كافوض لواعدة يةكوض هي مف صيعيا.عيؽ ا وض مف  جؿ  ف يجعماا م
كعمػػ  الػػرغـ  مػػف  فك جماػػكر اليةػػاة، كمػػا ةوػػؿ ، ةػػد ذه ػػكا  لػػ  ةصػػر 

، فػػإفك (.ُ(دجلػػض ( ًف( ال ػػرطوض كجكا اػػا لّسػػتو اؿ كتػػاكلكا مػػا كرد خػػّؼ ذلػػؾ 
مػػف اليةػػاة مػػف تعوػػب هػػذا الوػػكؿ ك كػػدكا عػػدـ صػػةتل ةػػاؿ الرإػػي: ((اعمػػـ  فك 

غمب مستو ؿ المعي  ، فإٍف  ردت معيػ  الماإػي ، ( ٍف( وككف  رطاا في اي
ًمٍمتىػلي( ]المائػدة:  فىوىػدٍ  ةيٍمتيػلي  كييػتي  جعمت ال رط لعظ (كاف( ، كوكلل تعػال : (ً ف عى

[ ... كةػػد وسػػتعمؿ الماإػػي ...  غوػػر لعػػظ (كػػاف( لكيػػل ةموػػؿ  اليسػػ ض لػػػ ُُٔ
ف ةمتػػل، كهػػك (كػػاف( ... ةػػاؿ ا ػػف السػػراج:  يػػا ج  ةػػكؿ هػػذا كلكػػف  ةػػكؿ:  ٍف  كػػ

ظػػاهر العسػػاد ؛ يفك هػػذه الةكاوػػض  ،  يمػػا تجػػرم وػػكـ الووامػػض، ككػػكف عوسػػ ، 
ػػا وجػػكز  ّن ذلػػؾ  ك غوػػر ةائػػؿ ،  يمػػا هػػك فػػي الػػديوا ، ك وإن (عموػػل السػػّـ( ةػػائ
التصرو   وكلؾ :  ٍف كيتى  عطوتيي  مس فسكؼ  يكافئؾ الوكـ، كةكلػل تعػال : 

لي( ]وكسؼ:  كىافى  (ً ف  . (ِ(اهر في المإي(([ ظِٔةىًموصي
كذكػػر  فك ( ًف( ال ػػرطوض تسػػتعمؿ لمػػزمف الماإػػي  ذا  يروػػد جعػػؿ الجػػزاّ 

 كىػػافى  مةتمػػؿ الكةػػكع كعػػدـ الكةػػكع  ، كجعػػؿ مػػف ذلػػؾ ، ةكلػػل تعػػال : (ً فٍ 
لي( في سكرة وكسؼ، كعيدما وراد ميل الوطع  عدـ كةكعل ، كما في سكرة  ةىًموصي

 . ( ّ(المائدة

                                                 

 . ّٔ/ْ( ويظر : ركح المعايي لآللكسي ُ(

 .ٖٕ/ ٗكويظر: خزايض ايدب،  ُُٓ/ ْ(  رح الرإي، ِ(

 .ُٖٔ/ ّ( ويظر:  رح الرإي ّ(
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ػا ( ذا( ال ػرطوض فمػـ وختمػؼ اليةػاة هذا ما ذيكر عػف ( فً  ( ال ػرطوض ،  مك
ذا كػايكا ةػد عرفكهػا  ايكاػا ظػرؼ لمػا وسػتو ؿ  في جكاز دجلتاا عم  المإي، كاع
مف الزماف فإيكما  رادكا دجلتاا عم  اجستو اؿ في ايصػؿ ؛ كالػدلوؿ عمػ  ذلػؾ 

الػػػػػزمف   فك ذمػػػػػض  ػػػػػكاهد ةر يوػػػػػض كذوػػػػػرة كردت فواػػػػػا ( ذا( ال ػػػػػرطوض دالكػػػػػض عمػػػػػ 
الماإي ، كلـ  جد  ةدنا مف المعسروف مف ةمب دجلتاا  ل  المستو ؿ  التاكوػؿ 
، ةػػكؿ ا  ّن ،  ػػؿ اجمعػػكا عمػػ  تعسػػورها  دجلػػض الػػزمف الماإػػي، مػػف ذلػػؾ مػػذ

ذىا ارىةن  رى ىٍكا تعال : (كىاًع كا لىٍاكنا  ىكٍ  ًتجى تىرىكيكؾى  ً لىٍواىا ايعىإح ا( ]الجمعض:  كى  [.ُُةىاًئمن
العػػػراّ: ((فجعػػػؿ الاػػػاّ لمتجػػػارة دكف الماػػػك ... كذكػػػركا  فك الي ػػػي ووػػػكؿ 

)  كاف وخطب وكـ الجمعض فودـ دةوض الكم ي  تجارة مف ال اـ فواا كؿ ما )
وةتػػاج  لوػػل اليػػاس فإػػرب  الط ػػؿ لوػػؤذف اليػػاس  ودكمػػل، فخػػرج جموػػع اليػػاس 

ذىا ػػارىةن( ، وعيػي التجػػارة تً  رى ىٍكا  لوػل  جك ذمايوػض يعػػر، فػايزؿ ا عػػز كجػؿ: ((كىاًع جى
التي ةدـ  اػا ( ك لاػكنا( وعيػي الإػرب  الط ػؿ(((
ك اػذا المعيػ  ك ػذكر هػذه  (ُ(

( كػػاف فػػي المياسػػ ض لسػػ ب اليػػزكؿ فسػػرها الزجػػاج فوػػاؿ: ((كركم  فك الي ػػي (
خط تػػل فجػػاّت   ػػؿ لدةوػػض  ػػف خموعػػض الكم ػػي كعمواػػا زوػػت فايعإػػكا ويظػػركف 

((، ك و  الي ي (( وخطب لواا كترككا الي ي (  .(ِ(( مع اذيي ع ر رجّن
كفسػرها الكاةػػدم اليوسػػا كرم كذكػر ((عػػف جػػا ر  ػف ع ػػد ا ةػػاؿ: كػػاف 

( وخطػػػب وػػػـك الجمعػػػض  ذ  ة مػػػت عوػػػر ةػػػد ةػػػدمت فخرجػػػكا  لواػػػا رسػػػكؿ ا (
ذا ر كا تجػػػػارة  ، فػػػػايزؿ ا تعػػػػال : (كاع ّن ةتػػػ  لػػػػـ و ػػػػؽ معػػػل  جك اذيػػػػا ع ػػػػر رجػػػ

                                                 

 .ٖٓ/ ّ( معايي الور ف، ُ(

عرا ل ، ِ(  .ُّٓ/ ٓ( معايي الور ف كاع
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تىرىكيػكؾى (ُ(كاه ال خػارم كلاػكنا( ا وػض، ر  ػا( يصػب  (( ، كةػاؿ اليةػاس :(( (كى ةىاًئمن
 . (ِ(عم  الةاؿ،  م: ةائمان وخطب((

ك مذؿ ما تودـ فسرها الزمخ رم، فواؿ: ((ركم  فك  هؿ المدويض  صا اـ 
( كالػذم يعػس مةمػد جكع كغّّ  دود ... فما  وي معل  جك وسور... فواؿ (

ـ ا عمواـ الكادم يارنا(( وده لك خرجكا جموعنا يإر 
)ّ). 

ككذلؾ فسرها ا ف عطوض، كةاؿ: ((كلـ و ؽ معل غور اذيي ع ػر، ةػاؿ: 
، ك((ةػاؿ المعسػركف كػاف الػذم ةػدـ  التجػارة  (ْ(جا ر  ف ع ػد ا  يػا  ةػدهـ((

 .(ٓ(دةوض  ف خموعض الكم ي، ةاؿ مواتؿ: كذلؾ ة ؿ  ٍف وسمـ((
ييػػل  عػػاده  لػػ  التجػػارة ، يياػػا كةػػاؿ العك ػػرم: (( يمػػا  يػػث الإػػمور؛ 

 (.ٔ(كايت  هـ عيدهـ((
كةػػاؿ   ػػك ةوػػاف: ((ككػػاف مػػف عػػرفاـ  ٍف وػػدخؿ  الط ػػؿ كالمعػػازؼ مػػف 

ػػا عمػػ  درا اػػا فػػدخمت  اػػا فايعإػػكا  لػػ  رؤوػػض ذلػػؾ كسػػماعل كتركػػكه ( ( ةائمن
))  .(ٕ(المي ر في اذيي ع ر رجّن

ةػػاؿ الػػدمامويي :  فدجلػػض ( ذا( عمػػ  المإػػي هيػػا ج جػػداؿ فواػػا ، كلاػػذا
 (.ُ( (( كةد مإت هذه الكاةعض ة ؿ يزكؿ ا وض فتككف ( ذا( فواا لمماإي((

                                                 

 .َُّ/ْ( الكسوط في تعسور الور ف المجود، ُ(

 .ُُِٓ(  عراب الور ف، صِ(

 .ِْٓ/ ْ( الك اؼ، ّ(

 .َٗٓ/ ٓ( المةرر الكجوز، ْ(

 .ٔٓ/ ٖ( زاد المسور ج ف الجكزم، ٓ(

 .ْْٓ/ ِ( الت واف في  عراب الور ف، ٔ(

، كالم ػػاب فػػي عمػػـك  ِّّ/ َُ، كويظػػر: الػػدر المصػػكف،  ّْٕ/ ٖ( ال ةػػر المةػػوط، ٕ(
 .ٔٗ/ ُٗالكتاب، 



717 

 

كال ػاهد فومػا توػدـ ذكػره مػف كػػّـ المعسػروف  يكػل لػـ وتطػرؽ  ةػد مػػياـ   
 ل  ةإوض دجلض ( ذا( ال رطوض الزمايوض ، كةد كاف مف  وياـ: الزمخ رم ك  ك 

ي كالسػػموف الةم ػػػي، عمػػ   جمػػػاعاـ عمػػػ  ال وػػاّ العك ػػػرم ك  ػػك ةوػػػاف اجيدلسػػػ
سػػ ب اليػػزكؿ الػػذم ويعىػػولفي دجلػػض ( ذا( عمػػ  الػػزمف الماإػػي: كلػػـ وؤكلكهػػا  مػػا 

 َ كلكا  ل دجلض ( ًف( ال رطوض في ال كاهد التي تودـ ذكرها 
كهػػػػذا هػػػػك المػػػػذهب الػػػػذم  ػػػػاع فػػػػي اليةػػػػك كعمػػػػـك الوػػػػر ف، فوػػػػد جعػػػػؿ  

لػػػض ( ذا( عمػػػ  الػػػزمف الماإػػػي ، الرإػػػي كالمػػػرادم كالسػػػوكطي مػػػف  ػػػكاهد دج
تكػ  ػدى  السكػدكٍوفً   ىػٍوفى   ىمىػ،ى  ً ذىا ةػكؿ ا تعػال : (ةى ػا ًمػف كىجى ػا جك  ديكًيًامى  وىكىػاديكفى  ةىٍكمن

( ]الكاؼ:  وىٍعوىايكفى  تك ّٗةىٍكجن دىفىٍوًف ةىاؿى   ىٍوفى  سىاكىل ً ذىا [. كةكلل تعال : (ةى  الصك
ػكا( ]الكاػؼ:  تكػ [. كةكلػل ٔٗايعيخي عىمىػلي  ً ذىا تعػال : (ةى   يٍفػًرغٍ   تيػكًيي ةىػاؿى  يىػارنا جى

مىٍولً   .(ِ([ًٔٗةٍطرنا ( ]الكاؼ:  عى
كذكػػر ا ػػف ه ػػاـ  فك ( ذا( تخػػرج عػػف اجسػػتو اؿ ك((تجػػيّ لمماإػػي .. 

مىػ  كوكلػل تعػال : (كىجى  ػا ً ذىا الكػًذوفى  عى ػا جى  ةيٍمػتى  ًلػتىٍةًممىايـٍ   ىتىػٍكؾى  مى (  ىٍةًممي   ىًجػدي مى ـٍ كيػ
ذىاِٗ]التك ػض:  ػارىةن  رى ىٍكا [. كةكلػل تعػال : (كىاًع ػكا لىٍاػكنا  ىكٍ  ًتجى ً لىٍواىػا( ]الجمعػض:  ايعىإح

ُُ])ّ). 
وت ػوف ممػا مػر تعصػومل  فك ( ذا( ال ػرطوض اسػتعممت ظرفنػا لمػزمف الماإػي 

 كظرفان لمزمف المستو ؿ عم  ةد سكاّ عم  اليةك ا تي.
الماإي ، تكرر فول ال رط كجكا ل ، كوػكؿ ا . استعممت ظرفنا لمزمف ُ

تك  ً ذىا ظىيحكاٍ  الرحسيؿي  اٍستىٍواىسى  تعال : (ةى يىا( ]وكسؼ:  كيًذ يكاٍ  ةىدٍ   ىيكايـٍ  كى ـٍ يىٍصري اّهي جى

                                                                                                                

 . ّٖٓ/ُغيي الم وب (  رح الدمامويي عم  مُ(

،كا توػاف فػي عمػـك  ُّٕ، ُٖٖ، كالجي  الدايي، ص ُْٖ/ ّ( ويظر:  رح الرإي، ِ(
 . ّّٔالور ف ص 

 .ُٕٗ/ ُ، كويظر : همع الاكامع ، لمسوكطي، ٓٗ/ ُ( مغيي الم وب، ّ(
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ذىاُُُ يكض ا مع رسمل فوما مإ  مف الزماف، كةكلل تعػال  : (كىاًع  [،  فاذه سو
ػديهيـٍ   ي لرى  ًدا كىٍجايػلي  ؿك ظىػ  ًػايييذى   ىةى { هكػذا كػاف ٖٓكىًظػوـه( ]اليةػؿ :  كىهيػكى  ميٍسػكى

(ً ذىا يذػػ ، كةكلػػل تعػػال : ايفػػي الجاهموػػض ، كػػايكا مسػػتمروف فػػي اةتوػػار  العػػرب
اًؿ(  ػػػػمى ـٍ ذىاتى ال ل ػػػػاي ذىا غىرى ىػػػػت تكٍوًرإي ـٍ ذىاتى اٍلوىًمػػػػوًف كىاًع ػػػػف كىٍاًعًاػػػػ طىمىعىػػػػت تكػػػػزىاكىري عى

 رت هذه الةالض ذّث مئض سيض كتسع سػيكات ةمروػضاستم [ ،  كةدُٕ]الكاؼ :
 خ ر  ذلؾ الور ف الكروـ.  كما  ،

استعممت ظرفػا لمػزمف الماإػي كةػع فوػل ال ػرط كجكا ػل مػرة كاةػدة ، ك 
تكػػ  ً ذىا كرد هػػذا فػػي ةصػػض الخإػػر مػػع مكسػػ  عموػػل السػػّـ كوكلػػل تعػػال :  (ةى

ةىاىػػا( ]الكاػػؼ:  رى ًك ىػػا ًفػػي السكػػًعويىًض خى ػػا [ ُٕرى تكػػ  ً ذىا لىًووىػػا غيّمن كةكلػػل تعػػال : (ةى
ػػٍوئنا يحٍكػػرنا ًكوكػػضن ً غىٍوػػًر يىٍعػػسو لكوىػػٍد ًجٍئػػتى  ى ػػا زى [ ْٕالكاػػؼ: ]( فىوىتىمىػػلي ةىػػاؿى  ىةىتىٍمػػتى يىٍعسن

ا  ىٍهمىاىػػا( ]الكاػػؼ:  تكػػ  ً ذىا  ىتىوىػػا  ىٍهػػؿى ةىٍروىػػضو اٍسػػتىٍطعىمى [ كةكلػػل ٕٕكةكلػػل تعػػال : (ةى
تك  ًمئىػضو( ]الكاػؼ:تعال : (ةى ػٍوفو ةى ػدىهىا تىٍغػريبي ًفػي عى ٍغػًربى ال كػٍمًس كىجى    ً ذىا  ىمىػ،ى مى

ـٍ كةكلػػل تعػػال :  [ٖٔ مىػػػ  ةىػػٍكـو لكػػػ ػػػدىهىا تىٍطميػػعي عى ٍطًمػػػعى ال كػػٍمًس كىجى تكػػػ  ً ذىا  ىمىػػ،ى مى (ةى
تكػ  ً ذىا َٗيىٍجعىؿ لكايـ ملف ديكًياىػا ًسػٍترنا( ]الكاػؼ:  سىػاكىل  ىػٍوفى [ كةكلػل تعػال : (ةى

مىٍوػًل ًةٍطػرنا( ]الكاػؼ:  عىمىلي يىارنا ةىاؿى  تيػكًيي  يٍفػًرٍغ عى تك  ً ذىا جى كا ةى دىفىٍوًف ةىاؿى ايعيخي الصك
مىػػ  كىاًدم اليكٍمػػًؿ ةىالىػػٍت يىٍممىػػضه( ]اليمػػؿ: ٔٗ تكػػ  ً ذىا  ىتىػػٍكا عى [ ُٖ[ كةكلػػل تعػػال : (ةى

ـٍ ويكسيػػؼي ًمػػ ػػاّكي لىوىػػٍد جى ػػا كةكلػػل تعػػال :  (كى ػػا ًزٍلػػتيـٍ ًفػػي  ىػػؾٍّ ملمك ف ةىٍ ػػؿي ً اٍل ىوليىػػاًت فىمى
( ]غػػافر:  تكػػ  ً ذىا هىمىػػؾى ةيٍمػػتيـٍ لىػػف وىٍ عىػػثى المكػػلي ًمػػف  ىٍعػػًدًه رىسيػػكجن ػػاّكيـ  ًػػًل ةى [. ّْجى

تك  ( ]وكيس:  ةىاؿى  ً ذىا  ىٍدرىكىلي اٍلغىرىؽي  كةكلل تعال : (ةى  [.َٗ مىيتي
وػات التػي سػ وتاا فعػؿ مػاض لعظػا كمعيػ  كالجكاب في هذه ا وات كا 

ّن ماإػػػونا لعظنػػػا كمعيػػػ  ، ج ويعػػػدح مػػػف  ، مػػػف هيػػػا وت ػػػوف  فك كػػػكف الجػػػكاب فعػػػ
يكمػػػا وجػػػب ذلػػػؾ فػػػي  الةػػػاجت التػػػي وجػػػب ر طػػػل  العػػػاّ كمػػػا ذهػػػب اليةػػػاة ، كاع

 ةالتوف :
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تةوووػل ، كوكػكف ذلػؾ عيػد ك  رود تاكود كةكع مػا كةػع  ذا  ي :  ةداهما  
ًمٍمتىػلي( ]المائػدة: اةتراف الجك  اب  ػ(ةد( ظاهرة كوكلل تعال : (ً ف كييػتي ةيٍمتيػلي فىوىػٍد عى

لي ةيدك ًمف دي يرو فىكىذى ىٍت كىهيكى ًمف  [  ك مودرة ، كوكلل تعال :ُُٔ ٍف كىافى ةىًموصي (كاًع
اًدًةوفى  ،  يل ووترف  العاّإ" ككذلؾ الجكاب الذم لـ ووع  عد فِٕ( " وكسؼ :الصك

كلػػػوس  ( ،ةدػ(يزالػػػل لتةوػػػؽ كةكعػػػل ميزلػػػض الععػػػؿ الماإػػػي المسػػػ كؽ  ػػػروػػػد  ذا  ي  
ػػاّ ً السكػػولئىًض كوكلػػل تعػػال ، عيػػدما وػػراد  يزالػػل ميزلػػض مػػا كةػػع فةسػػب  ػػف جى مى : (كى

ـٍ ًفي اليكاًر( ]اليةؿ: كهياي [ ،  م فود كي كت، كال رط في هذه ا وات َٗفىكي كٍت كيجي
ف وككف زماف الذايي ةاصّ  عد زماف  لذلؾ اةتإ   كاف س  ا لكةكع الجكاب

 كؿ كهك الغالب في  سمكب ال رط . اي
ذا كػػاف زمايػػل ة ػػؿ ر ػػط الجػػكاب  العػػاّ ،  ل وجػػب يكػػ:   كالةالػػض الذايوػػض

( ]كوكلل تعال :  زماف ال رط  [ ٕٕوكسػؼ:(ً ف وىٍسًرٍؽ فىوىٍد سىرىؽى  ىخه لكلي ًمف ةىٍ ؿي
 خػػاه وكسػػؼ ةػػد سػػرؽ مػػف  فك إفػػ ، وسػػرؽ  يوػػاموف صػػكاع الممػػؾ فٍ :  كالمعيػػ  

ل ملػي ػي  ي  اسػرؽ صػيمن  ، عموػل السػّـ، وكسػؼ  فك  كفػي كتػب التعاسػور ، ة ؿ 
ٌّ وع ػػده ؛ مػػف ذهػػب ككسػػره  خػػكة وكسػػؼ هػػذا مػػف  ػػاب تسػػكو، كةػػد ةػػاؿ  ي ، لػػئ

كج مػػف  ػاب ةػذؼ الجػػكاب ، ج مػػف  ػاب التاسػي  ، صػةت فٍ  سػرةض  يوػاموف 
ف ويكىػػذل يكؾى كووػػاؿ الكػػّـ يعسػػل ، ؿ المػػذككر تعمػػوّ لػػلكجعػػ فػػي ةكلػػل تعػػال : (كىاًع

( ]فػػاطر: ػػف ةىٍ ًمػػؾى ػػؿه مل [  كالمعيػػ  :  ٍف وكػػذ ؾ ةكمػػؾ فوػػد كػػذب ْفىوىػػٍد كيػػذل ىٍت ريسي
 ايةكاـ رسماـ مف ة ؿ ، فّ تةزف كج وإوؽ صدرؾ .

ّن ماإونا مس كةنا  ػ(ةد(  ك م   وترينا  العاّ .  كلـ ورد جكاب ( ذا( فع
استعممت ظرفنا لمزمف المستو ؿ كةع فول ال رط كجكا ل مرة كاةػدة  -ِ

، كلكػػػف فػػػي زمػػػف ةػػػد مإػػػ  كايوإػػػ ، كوكلػػػل تعػػػال  ، عػػػف خمػػػؽ  دـ عموػػػل 
( ]الةجػر:  كًةي فىوىعيكا لىلي سىاًجًدوفى يىعىٍختي ًفوًل ًمف رح ٍوتيلي كى [ ِٗالسّـ : (فىًإذىا سىكك

مىٍوػػًل  [ كةكلػػل تعػػال :ِٕ]ص: ٍويىػػا ً لىػػ   يـل ميكسىػػ   ىٍف  ىٍرًإػػًعوًل فىػػًإذىا ًخٍعػػًت عى (كى ىٍكةى
 ) ػػػًموفى ػػػاًعميكهي ًمػػػفى اٍلميٍرسى يًػػػي ً يكػػػا رىادحكهي ً لىٍوػػػًؾ كىجى ػػػاًفي كىج تىٍةزى ـل كىج تىخى فىاىٍلًووػػػًل ًفػػػي اٍلػػػوى
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ا  [  فال رط كجكا ل في هاتوف ا وتوف الكرومتوف  ةد تػـ ةصػكلامٕ]الوصص: 
 ككةكعاما . 
اسػػتعممت ظرفنػػا لػػزمف معػػوف مػػف  زميػػض المسػػتو ؿ ووػػع فوػػل ال ػػرط  -ّ

كجكا ل مػرة كاةػدة ، فال ػرط  عػد ( ذا( فػي هػذه الةالػض كالةػالتوف السػا وتوف ج 
ـٍ جى  ػػمييىا كىهيػػ فكتٍػػلي ريسي ػػٍكتي تىكى ـي اٍلمى ػػدىكي ػػاّ  ىةى تكػػ ى ً ذىا جى وعوػػد التكػػرار كوكلػػل تعػػال : (ةى

( ]اييعػػاـ: ويعىرلطيػػ [ فػػالمكت مسػػتو ؿ كػػؿ ةػػي ، كج ووػػع لكػػؿ مخمػػكؽ  جك ُٔكفى
تىيىا(  ٍسػػرى ػػاٍّتايـي السكػػاعىضي  ىٍغتىػػضن ةىػػاليكٍا وىػػا ةى تكػػ  ً ذىا جى مػػرة كاةػػدة ، كةكلػػل تعػػال : (ةى

 [. ُّ]اييعاـ: 
تىػػػرىل  -ْ اسػػػتعممت ظرفنػػػا لمػػػزمف الةػػػالي كالمسػػػتو ؿ كوكلػػػل تعػػػال : (كى

ػػاّ اٍهتىػػزكٍت كىرى ىػػٍت( ]فصػػمت:  ايٍرضى هىاًمػػدىةن  مىٍواىػػا اٍلمى ٍليىػػا عى [  ف ػػرط ّٗفىػػًإذىا  ىيزى
( ذا( كجكا ػػل هيػػا وتكػػرراف مػػا  ووػػت ايرض كالسػػماّ ، كةكلػػل تعػػال : (وىػػا  ىوحاىػػا 

ػػؿو محسىػًم  فىػاٍكتي يكهي( ]ال وػرة:  ييػكٍا ً ذىا تىػدىاوىيتـي  ًػدىٍوفو ً لىػ   ىجى  [ فاػذا مػػاِِٖالكػًذوفى  مى
وي غي العمؿ  ػل ا ف كفػي المسػتو ؿ ، كةكلػل تعػال : (وىػا  ىوحاىػا اليك ًػيح ً ذىا طىمكٍوػتيـي 

( ]الطػػّؽ:  [  فاػػذا  ػػرع ا مػػامكر  ػػل المسػػمـ فػػي ُاليلسىػػاّ فىطىملويػػكهيفك ًلًعػػدكًتًافك
 كؿ زماف كمكاف. 

ذىا فىػإً مجيّ جكاب ( ذا( زميل ة ؿ زمف  رطل : ةػاؿ ا تعػال  : (-ٓ
{ هيػػاؾ مػػف زعػػـ ٖٗ(}اليةػػؿ : ةىػػرىٍ تى اٍلويػػٍر فى فىاٍسػػتىًعٍذ ً المٌػػًل ًمػػفى ال كػػٍوطىاًف الركًجوـً 

،  (ُ(كجػػػكب اجسػػػتعاذة  عػػػد العػػػراغ مػػػف الوػػػراّة اسػػػتيادنا  لػػػ  ظػػػاهر هػػػذه ا وػػػض
كالصةو  عكس ذلػؾ ، يفك المعيػ  :  ذا  ردتى ةػراّة الوػر ف فاسػتعذ  ػا مػف 
ال وطاف الرجوـ ، كلوس المعي  : استعذ  ا  عد  ف تعػرغ مػف ةػراّة الوػر ف ، 

جموػػػػع  صػػػػةاب يفك اجسػػػػتعاذة  يًمػػػػر  اػػػػا ة ػػػػؿ اج تػػػػداّ ، كهػػػػذا هػػػػك مػػػػذهب 
اجسػػتعاذة ة ػػؿ الوػػراّة ، كهػػذا  المعػػايي ، كمػػا  فك العواػػاّ ةػػد  جمعػػكا عمػػ   فك 

                                                 

 . ِٖٔ/ٕ(  ويظر : الدر المصكف ُ(
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ػػػػر متاعػػػػؾ ، كةكلػػػػؾ :  ذا  مسػػػػتعمؿ فػػػػي الكػػػػّـ ، كوكلػػػػؾ :  ذا سػػػػافرتى فةإل
 ةرمػػػتى فاغتسػػػؿ ، كةكلػػػؾ :  ذا  كمػػػتى فوػػػؿ :  سػػػـ ا ، كالمعيػػػ  فػػػي جموػػػع 

ػا ذلؾ :  ذا  ردتى  ف تععؿ كذا ، كهذا كوكؿ ا تعال  : ( تىاعن ذىا سىػاىٍلتيميكهيفك مى كىاًع
ةيميػػػػكً ًافك فىاٍسػػػػ ـٍ كى ـٍ  ىٍطاىػػػػري ًلويميػػػػكً كي ػػػػابو ذىًلكيػػػػ { ّٓ(}ايةزاب : اىليكهيفك ًمػػػػف كىرىاّ ًةجى

فمػوس مػف المعوػػكؿ  ف وكػكف الةجػػاب  عػد السػػؤاؿ ،  ػؿ هػػك ةطعنػا ة مػػل ، يفك 
كهػذا هػك  (ُ(المعي  :  ذا  ردتـ  ف تسالكهفك متاعنا فاسالكهف مف كراّ ةجػاب 

فىػًإذىا ةىػرىٍ تى اٍلويػٍر فى فىاٍسػتىًعٍذ ً المٌػًل ًمػفى ال كػٍوطىاًف (ض الكرومػض المعيػ  المػراد مػف ا وػ
 {ٖٗ(}اليةؿ : الركًجوـً 

: ةركؼ ال رط عيػد  المطمب الثاني : دقكلىا عمى الجممة اءسمية
اليةػػػاة مختصػػػض  الػػػدخكؿ عمػػػ  الععػػػؿ ، فػػػإذا دخمػػػت عمػػػ  اسػػػـ  يإػػػمر فعػػػؿ 

ايسػػػػماّ كوكلػػػػل تعػػػػال : (ً ذىا ال كػػػػٍمسي  ككذوػػػػرنا مػػػػا  دخمػػػػت ( ذا( عمػػػػ  (ِ(ة مػػػػل
 ٌج  فك اليةاة وعر ػكف اجسػـ  عػدها فػاعّ لععػؿ مةػذكؼ  ُكيكلرىٍت( " التككور :

وعسره المذككر  عده كالتودور :  ذا ككرت ال مس  ،  كتودور ةكلػل تعػال : (ً ذىا 
ػػوكٍت( ]اجي ػػواؽ :  عيػػدهـ ج توػػع فػػػ ( ذا(  (ّ([  ذا اي ػػوت السػػماُّالسكػػمىاّ اي ى

هػػذا هػػك الم ػػاكر، كفػػي ذلػػؾ خػػّؼ لكذػػرة دخػػكؿ ( ذا(  (ْ( ج عمػػ  ايفعػػاؿ 

                                                 

عرا ػل لمزجػاج ، كمعػايي الوػر ف  َِٕ/ُْ(  ويظر : جػامع ال وػاف لمط ػرم ُ( ،  ُٖٕ/ّكاع
،  َٗٔ/ِ، كالك ػػاؼ لمزمخ ػػرم  ّٖ-ِٖ/ّكالكسػوط فػػي تعسػػور الوػػر ف المجوػد لمكاةػػدم 

،  ُُٔ/ِ، كالت وػػػػاف فػػػػي  عػػػػراب الوػػػػر ف لمعك ػػػػرم  ِْ/ّكالمةػػػػرر الػػػػكجوز ج ػػػػف عطوػػػػض 
 . ٕٗٔ/ٓكال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي 

 . ْٕ/ِ، كالموتإب  ِٖٓ/ُ( ويظر : كتاب سو كول ِ(

 ٕٗ/ِ( ويظر : الموتإب ّ(

 .َْ/ِ، كايمالي اليةكوض ج ف الةاجب ُّٔ/ُ( ويظر :  كتاب سو كول ْ(



712 

 

، كةػػػد  جػػػاز الككفوػػػكف كةػػػكع الم تػػػد  كالخ ػػػر  عػػػدها ؛ يياػػػا .(ُ(عمػػػ  ايسػػػماّ
لوسػػت  ػػرطنا فػػي الةوووػػض ، كزعػػـ السػػورافي  فك سػػو كول كايخعػػش  جػػازا دخػػكؿ 

ّن ، ك جػػاز ( ذا( عمػػ  الم تػػد  كاختمعػػا فػػي خ ػػره ، فاك  جػػب ايكؿ  ٍف وكػػكف فعػػ
ّن  ا  ك فع الذايي  ٍف وككف اسمن
)ِ). 

كمف  مذمض دخكؿ ( ذا( عم  اجسـ ةكؿ ا تعال : في سكرة التككور  
(ً ذىا ال كػػٍمسي كيػػكلرىٍت( لعػػت فػػذهب إػػكؤها كاتوادهػػا ك لووػػت مػػف فمكاػػا   ُْ-ُ

ذىا اٍلًج ىاؿي  كـي ايكىدىرىٍت(  ظممت كتياذرت كهكل  عإاا عم   عض (كىاًع ذىا اليحجي (كىاًع
ػػكشي  سيػولرىٍت( فسػ ةاف مػف سػورها  عػػد  ف ذىا اٍلكيةي كايػت ذا تػض راسػخض مسػتورة (كىاًع

ً رىٍت( مف الدكاب كالطوكر كالكةكش ، مػاج  عإػاا  لػ   عػض،  ك جمعػت  ةي
ذىا اٍلًع ىاري عيطلمىػٍت( كهػي اليػكؽ التػي  مػر  لتةاسب  ذـ تككف ترا نا  امر ا (كىاًع
عمػػػػ  ةمماػػػػا ع ػػػػرة ا ػػػػار ، فتكػػػػكف مة ك ػػػػض عزوػػػػزة عمػػػػ  مالكاػػػػا ، وتركاػػػػا 

ػػػاري  صػػػ ذىا اٍلً ةى ةا اا كتامػػػؿ ج ػػػتغالاـ عياػػػا  ايعسػػػاـ فػػػي الوػػػكـ العصػػػوب (كىاًع
ػػٍت(  ا ػػداياا ميػػذ  ف فارةتاػػا  كلجى ذىا اليحعيػػكسي زي رىٍت(  صػػ ةت يوراينػػا تمتاػػب (كىاًع سيػجل
ـى ديفيٍت كهي ةوض  ذىا اٍلمىٍكؤيكدىةي سيًئمىٍت * ً اىمل ذىيبو ةيًتمىٍت( سالت ًل عيد المكت (كىاًع

ػةيؼي ييً ػرىٍت( صػةؼ  عمػاؿ فويتم ذىا الصح ٍت مػف غوػر ذيػب ، فطال ػت  ػدماا (كىاًع
ذا  ذىا السكمىاّ كيً طىٍت( ةيمعػٍت مػف مكاياػا (كاع كؿ  يساف  عد ٍ ف كايت مطكوض (كىاًع
ذا الجيػػض  زلعػػت( ةر ػػت مػػف  هماػػا، كمػػف  الجةػػوـ سػػعرت( زادهػػا ا سػػعورنا (كاع

ػػاري ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال : (ً ذىا السكػػمىاّ ايعىطىػػ ذىا اٍلً ةى ذىا اٍلكىكىاًكػػبي ايتىذىػػرىٍت * كىاًع رىٍت * كىاًع
ذىا اٍلوي يػػكري  يٍعذًػػرىٍت( " اجيعطػػار : ػػرىٍت * كىاًع " فتعجػػر ال ةػػار  عإػػاا  لػػ   ْ-ُفيجل

كمػػا كػػايكا فػػي الػػديوا ة ػػؿ مػػكتاـ ، كو عػػث اليػػاس مػػف ة ػػكرهـ  ةوػػاّ   عػػض ،

                                                 

 .ُْٕ/ّ( ويظر :   رح الرإي ُ(

 .ُٔ/ِ، ك رح ا ف عووؿ ُّْ/ِ( ويظر : ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِ(
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ػػػ ػػػكـي طيًمسى ذىا كمػػػف ذلػػػؾ ةكلػػػل تعػػػال : (فىػػػًإذىا اليحجي ػػػٍت * كىاًع ذىا السكػػػمىاّ فيًرجى ٍت * كىاًع
ذىااٍلًج ىاؿي ييًسعىٍت *   [ .ُُ-ٖالرحسيؿي  يةلتىٍت( ]المرسّت  كىاً 

كالػػػػذم ومةػػػػظ فػػػػي هػػػػذه ا وػػػػات الكرومػػػػض تكػػػػرار ( ذا( كتكػػػػرار عطعاػػػػا 
كايتااّ كؿ  وض تإميتاا  ععؿ ماض اتصؿ  تاّ التايوث السػاكيض ، كفػي غوػر 

ٍلًزلىػػػًت ايٍرضي ًزٍلزىالىاىػػػا(  ذلػػؾ لػػػـ وتوػػدـ العاعػػػؿ عمػػػ  الععػػؿ كوكلػػػل تعػػال : (ً ذىا زي
ػػػػػػػػًت ايٍرضي رىًجػػػػػػػػا * كى يسكػػػػػػػػًت اٍلًج ىػػػػػػػػاؿي ُ]الزلػػػػػػػػزاؿ: [ كةكلػػػػػػػػل تعػػػػػػػػال : (ً ذىا ريجك

[  ُِ[ كةكلػػػػل تعػػػػال : (ً ذىا ديككػػػػًت ايٍرضي دىًكػػػػا( ]العجػػػػر : ٓ-ْ ىًسػػػػا(]الكاةعض: 
ػػػ ػػػري * كةكلػػػل تعال :(فىػػػًإذىا  ىػػػًرؽى اٍل ىصى ًمػػػعى ال كػػػٍمسي كىاٍلوىمى ػػػري * كىجي سىػػػؼى اٍلوىمى ري *كىخى

( ]الووامض:  ًئذو  ىٍوفى اٍلمىعىرح  [.َُ-ٕوىويكؿي اييسىافي وىٍكمى
كالػػذم و ػػدك  ف الم ػػاهد فػػي مذػػؿ هػػذه ا وػػات الكرومػػض تختمػػؼ عمػػا  

سػػ وتاا فػػي  ياػػا تتعمػػؽ  مػػا وةػػدث فػػي المجمكعػػض ال مسػػوض التػػي مػػف إػػمياا 
ي يعوش عمواا ك عظـ ما وةدث فواا مف م اهد جمػع ال ػمس مػع ايرض الت

ذا الككاكب  ّن (كاع  ةد  ةعادها ، كهك الومر التا ع لأرض في ةوف  فك ا وض مذ
ذا اليجػػػػػكـ ايكػػػػػدرت (  ػػػػػممت كػػػػػؿا ميامػػػػػا تاػػػػػاكم اليجػػػػػكـ  ايتذػػػػػرت( كا وػػػػػض (كاع
 كالككاكػػػب  عإػػػاا عمػػػ   عػػػض فػػػي السػػػماّ الػػػديوا ، هػػػذه السػػػماّ التػػػي تإػػػـ
مّوػػػوف المجػػػرات التػػػي تإػػػـ كػػػؿ مياػػػا مّوػػػوف اليجػػػـك مػػػع ككاك اػػػا ك ةمػػػار 
ككاك اػػا ؛ لػػذلؾ توػػدـ فواػػا العاعػػؿ عمػػ  فعمػػل لتعظػػوـ  مػػر الةػػدث الػػذم سػػمط 

 عمول .                
 : المطمب الثالث : ارتباط جكاب )إذا( بالفا 

وجػيّ جػكاب ( ذا( غوػر مػرت ط  العػاّ فػي  كجكب ربطىا بالفا  :-ُ
 المكاإع ا توض :

ذا ةوػػؿ لػػل اتػػؽ ا -ُ ّن ماإػػونا كوكلػػل تعػػال : (كاع اذا كػػاف الجػػكاب فعػػ
ذا  ظمػػػػـ عمػػػػواـ ةػػػػامكا( َِٔ خذتػػػل الغػػػػرة  ػػػػايذـ( ]ال وػػػػرة:  [ كةكلػػػل تعػػػػال : (كاع
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ًسػػػرى هييىاًلػػػؾى َِ]ال وػػػرة: ؽل كىخى ػػػاّ  ىٍمػػػري المكػػػًل ةيًإػػػيى  ًػػػاٍلةى [ كةكلػػػل تعػػػال : (فىػػػًإذىا جى
ٍ ًطميك  ( ]غافر: اٍلمي  [.ٖٕفى

ا  ييًزؿى  -ِ ذىا سىًمعيكٍا مى ّن مإارعنا كوكلل تعال : (كىاًع  ذا كاف الجكاب فع
ؽل( ]المائدة:  فيكٍا ًمفى اٍلةى ـٍ تىًعوضي ًمفى الدكٍمًع ًممكا عىرى [  ًّٖ لى  الركسيكًؿ تىرىل  ىٍعوييىاي

اًدليكيىػػػؾى وىويػػػكؿي الكػػػذً  ػػػآؤيكؾى ويجى ػػػاًطوري كةكلػػػل تعػػػال : (ً ذىا جى كٍا ً ٍف هىػػػذى  ً جك  ىسى وفى كىعىػػػري
( ]اييعاـ: ًلوفى ـٍ  وىاتييىػا  ىوليىػاتو تىٍعػًرؼي ًفػي ِٓايىكك مىػٍوًا ذىا تيٍتمىػ  عى [ كةكلل تعال : (كىاًع

( ]الةج:  كا اٍلمييكىرى كًه الكًذوفى كىعىري  [. ِٕكيجي
ا  ػ(لـ( اليافوض كوكلل-ّ ّن مإارعنا مجزكمن تعػال :   ذا كاف الجكاب فع

ًما كىعيٍموىاينا(]العرةاف:  مىٍواىا صي كا عى ـٍ وىًخرح ـٍ لى كا ً آوىاًت رى لًا  [.ّٕ(كىالكًذوفى ً ذىا ذيكلري
ذىا -ْ كنا وىتكًخذيكيىؾى ً جك  ً ف رى ىٍكؾى  في ةكلل تعال : (كىاًع   ىعىثى  الكًذم  ىهىذىا هيزي

( ]العرةػػػاف:  المكػػػلي  ِى ةوػػػؿ  ػػػ[ ُْرىسيػػػكجن  كالػػػراج   فك ، جػػػكاب ( ذا( مةػػػذكؼ  افك
( يافوػػػػض  فٍ  (  فك ي؛  هػػػػزكا( كلػػػػـ وػػػػرت ط  العػػػػاّ وتخػػػػذكيؾ  جك  فٍ  الجػػػػكاب هػػػػك (
 .(ُ(وتخذكيؾ :فاك  تودور( جٌ  ػ(  ايتوض يعواا 
ّن مإارعنا موترينا  ػ(ج( اليافوض كوكلل  تعػال :  -ٓ  ذا كاف الجكاب فع

ـٍ جى وىٍسػػػتى  ميايػػػ ػػػاّ  ىجى ( ]ايعػػػراؼ:(فىػػػًإذىا جى ػػػاعىضن كىجى وىٍسػػػتىٍوًدميكفى كفى سى [ كةكلػػػل ٍّْاًخري
ذا ذكػػركا ج وػػذكركف ( ]الصػػافات:  ذا ةوػػؿ ُّتعػػال : ( كاع [ كةكلػػل تعػػال : ( كاع

[ كةػد جػاّ الجػكاب موتريػا  العػاّ فػي  ْٖلاـ اركعػكا ج وركعػكف ( ]المرسػّت:
كفى  ّى وىٍسػػػتىٍاًخري ـٍ فىػػػ ميايػػػ ػػػاّ  ىجى ػػػاعىضن كىجى وىٍسػػػتىٍوًدميكف( ]وػػػكيس:  ةكلػػػل تعػػػال :( ً ذىا جى سى

[ : كوػػػػػذكرا اليةػػػػػاة  فك هػػػػػذا عمػػػػػ  توػػػػػدور م تػػػػػد  مةػػػػػذكؼ ،  م : فاػػػػػـ ج ْٗ
 . (ِ(وستاخركف

                                                 

 .ٕٔٔ( ويظر:  عراب الور ف لميةاس، صُ(

، كالوكاعػد كالعكائػد  ُٕٔ/ ُالوػر ف ي ػي ع وػدة، ، كمجػاز ٗٔ/ّ( ويظر: كتػاب سػو كول ِ(
، كالجيػ  الػدايي ص  َُِ، كا ر اد  لػ  عمػـ ا عػراب لمكو ػي ص ْٔٓلمذماايويي، ص

 .ُّْك رح  ذكر الذهب، ص ٕٔ-ٔٔ
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وجػػيّ جػػكاب ( ذا( مرت طػػا  العػػاّ فػػي امتنػػاع ربػػط جكابىػػا بالفػػا  : 
 المكاإع ا توض :

 ذا كػػػػػاف الجػػػػػكاب داًج عمػػػػػ  الطمػػػػػب ، كةػػػػػد كرد  ػػػػػذّث صػػػػػو، ، -ُ
مكمىكيػـ(  ػا عى كٍا الٌملى كىمى ايكل  : صوغض فعؿ ايمر كوكلل تعال : (فىًإذىا  ىًميتيـٍ فىاٍذكيري

مىػػػػ  المٌػػػػًل( ] ؿ عمػػػػراف: ِّٗ]ال وػػػػرة:  ككػػػػٍؿ عى ٍمػػػػتى فىتىكى [ كةكلػػػػل تعػػػػال : (فىػػػػًإذىا عىزى
ذى ُٗٓ وحكٍا ً اىٍةسىفى ًمٍياىا  ىٍك ريدحكهىػا( ]اليسػاّ: [ كةكلل تعال : (كىاًع ولٍوتـي ً تىًةوكضو فىةى ا ةي
[ . الذايوػػض : صػػوغض الععػػؿ المإػػارع المجػػزكـ  ػػػ(ج( الياهوػػض كوكلػػل تعػػال : ٖٔ

ـي ايىٍد ىػ لحػكهي ّى تيكى كٍا زىٍةعػان فىػ ييػكٍا ً ذىا لىًووػتيـي الكػًذوفى كىعىػري ( ]اييعػاؿ: (وىػا  ىوحاىػا الكػًذوفى  مى ارى
[ الذالذػض: صػػوغض الععػػؿ المإػػارع المجػػزكـ  ػػّـ ايمػػر كوكلػػل تعػػال : (فىػػًإذىا ُٓ

( ]اليساّ:  ـٍ ديكٍا فىٍموىكيكييكٍا ًمف كىرى ًئكي  [. َُِسىجى
 ذا كػػاف الجػػكاب جممػػض اسػػموض كةػػد كرد  الصػػو، ا توػػض ، ايكلػػ  : -ِ

كلػل تعػال : (فىػًإذىا  ىمىٍغػفى جممض مرك ض مف (ج( اليافوػض لمجػيس كاسػماا كخ رهػا كو
كًؼ ( ]ال وػػرة:  ٍمػػفى ًفػػي  ىيعيًسػػًافك  ًػػاٍلمىٍعري ػػا فىعى ـٍ ًفومى مىػػٍوكي يىػػاحى عى ّى جي مىايػػفك فىػػ [ ِّْ ىجى

ّى مىرىدك لىلي( ]الرعد:  ذىا  ىرىادى الٌملي ً وىٍكـو سيكّنا فى [ كةكلل تعػال : ُُكةكلل تعال : (كىاًع
كرً  ( ]المؤميكف:  (فىًإذىا ييًعهى ًفي الصح ًئذو كىج وىتىسىاّليكفى ـٍ وىٍكمى [ َُُفىّ  ىيسىابى  ىٍويىاي

ٍ تيـٍ  ػرى ذىا إى ، كالذايوض : جممػض مرك ػض مػف لػوس كاسػماا كخ رهػا كوكلػل تعػال : (كىاًع
ّىًة( ]اليسػػػاّ:  ػػػ كٍا ًمػػػفى الصك ػػػري يىػػػاحه  ىف تىٍوصي ـٍ جي مىػػػٍوكي [ ، ًَُُفػػػي ايىٍرًض فىمىػػػٍوسى عى

ػػكهي  كالذالذػػض : جممػػض ٍمتيمي مرك ػػض مػػف ( ٌف( كاسػػماا كخ رهػػا كوكلػػل تعػػال : (فىػػًإذىا دىخى
( ]المائدة:  اًل يكفى ـٍ غى [ كالرا عض : جممض تودـ فواا الخ ر كهػك  ػ ل جممػض ِّفىًإيككي

اينػ ـٍ زىادىتٍػلي هىػػًذًه ً ومى ا  ييًزلىٍت سيكرىةه فىًمٍيايـ مكف وىويكؿي  ىوحكيػ ذىا مى ا( ، كوكلل تعال : : (كىاًع
[ ، كالخامسػػػػض : جممػػػػض مرك ػػػػض مػػػػف (مػػػػا( اليافوػػػػض الداخمػػػػض عمػػػػ  ُِْ]التك ػػػػض: 

ـك طىمكٍوتيميػكهيفك ًمػف ةىٍ ػًؿ  ىف  ٍؤًميىػاًت ذيػ الجممض اجسموض كوكلل تعال : (ً ذىا يىكىٍةػتيـي اٍلمي
تلعيكهيفك ( ] مىٍوًافك ًمٍف ًعدكةو تىٍعتىدحكيىاىا فىمى ـٍ عى ا لىكي  [. ْٗايةزاب: تىمىسحكهيفك فىمى
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ّن مإػػػػارعنا موترينػػػػا  سػػػػوف اجسػػػػتو اؿ كوكلػػػػل -ّ  ذا كػػػػاف الجػػػػكاب فعػػػػ
ػػدىدنا(  ػػٍف  ىٍإػػعىؼي يىاًصػػرنا كى ىةىػػؿح عى ػػوىٍعمىميكفى مى ػػديكفى فىسى ػػا ويكعى تكػػ  ً ذىا رى ىٍكا مى تعػػال : (ةى

 [. ِْ]الجف: 
ّن جامػػػدنا  معيػػػ  ( ػػػئس( كوكلػػػل تعػػػال : (فىػػػًإذىا -ْ  ذا كػػػاف الجػػػكاب فعػػػ

( ]الصافات:  ـٍ فىسىاّ صى ىاحي اٍلمييذىًروفى ًتًا  [. ُٕٕيىزىؿى ً سىاةى
اذا كػاف الجػكاب مصػدرنا يػاب عػػف فعػؿ ايمػر كوكلػل تعػال : (فىػػًإذا -ٓ

ةىاًب ( ]مةمد:  ٍربى الرل كا فىإى المصدر (إػرب( كةػع جػكاب [ فْلىًووتيـي الكًذوفى كىعىري
  (ُ( ال رط ككجب اةترايل  العاّ ييل  تودور: فاإر كا إرب الرةاب.

ػػػ   ىٍمػػػران -ٔ ذىا ةىإى  ذا كػػػاف الجػػػكاب مصػػػدرا  ػػػػ( يكما( كوكلػػػل تعػػػال : (كىاًع
( ]ال ورة:  ا وىويكؿي لىلي كيف فىوىكيكفي  [. ُُٕفىًإيكمى

ػضو  كرد جكاب ( ذا( موتريا  العاّ في ةكلل تعػال :-ٕ ػا ً كيػـ ملػف يلٍعمى مى (كى
( ]اليةػؿ:  كفى ػرح فىًإلىٍوػًل تىٍجػاىري ـي الإح ـك ً ذىا مىسكػكي [. فجػكاب ( ذا( هيػػا ّٓفىًمػفى المٌػًل ذيػ

فعػػػػؿ مإػػػػارع توػػػػدـ عموػػػػل الجػػػػار كالمجػػػػركر المتعمػػػػؽ  ػػػػل ، كةػػػػد  فػػػػاد تودمػػػػل 
 التخصوص ،  م :  ياـ ج ودعكف  ذا مساـ الإر  جك  واه . 

تكػػػػ ى ً ذىا  ىمىغيػػػػكٍا   ذا كػػػػاف-ٖ الجػػػػكاب جممػػػػض  ػػػػرطوض كوكلػػػػل تعػػػػال : (ةى
ـٍ ( ]اليسػػػاّ:  ـٍ  ىٍمػػػكىالىاي ٍ ػػػدنا فىػػػاٍدفىعيكٍا ً لىػػػٍوًا ـٍ ري ػػػٍياي ػػػاحى فىػػػًإٍف  يىٍسػػػتـي مل [ فجػػػكاب ٔاليلكى

ككوكلػػل تعػػال : (فػػًإذىا  يٍةًصػػفك فىػػًإٍف  ىتىػػٍوفى ً عىاًة ىػػضو فىعىمىػػٍوًافك  (ِ( ( ذا((فػػإٍف  يسػػتـ(
يىاًت ًمفى اٍلعىذىاًب ( ]اليساّ:  مى  اٍلميٍةصى  [. ًِٓيٍصؼي مىا عى

                                                 

 َْٓ/ِ( ويظر: الت واف في  عراب الور ف ُ(

 ِٗٓ/ُ( ويظر: المصدر يعسل ِ(
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ػلي  يىعكمى ػلي كى مى هي رى حػلي فىاىٍكرى ػا اٍ ػتّى كةوؿ في ةكلػل تعػال : (فىاىمكػا ا يسىػافي ً ذىا مى
ًف( ]العجػػر:  كالػػذم و ػػدك  ( ُ([ :  فك جػػكاب ( ذا( (فووػػكؿ( ُٓفىوىويػػكؿي رى لػػي  ٍكػػرىمى

 ب ( مكا(  لما واتي:  فك (فووكؿ( جكا
الم اكر في كتب اليةك  فك جكاب ( مكا( ةمما وةذؼ ، كهػذا ةالػل -ُ

 في الور ف الكروـ ،  مكا جكاب ( ذا( فكذورنا ما وةذؼ في كتاب ا .
ػػا( وجػػب اةترايػػل  العػػاّ -ِ ػػا جػػكاب ( ذا( فوجػػب عػػدـ   (ِ(جػػكاب ( مك  مك

ّن مإارعنا غوػر مسػ كؽ  اةترايل  العاّ في مكاإع ، مياا  ٍف وككف الجكاب فع
كلػػػـ وػػػرد جػػػكاب ( ذا( ( ووػػػكؿ( كالععػػػؿ :   السػػػوف  ك(سػػػكؼ(  ك( لػػػف (  ك(ةػػػد(

ّن مإارعا موترين   كفي مكإع كاةد. اليافوض  (جػ(   العاّ  ج عيد س ول افع
كترد غوػر  ػرطوض جتةتػاج  ، ( ذا( ترد  رطوض في كتب اليةك  فك -ّ

  ل  جكاب . 
ػػ جػػكاب ( فك ايػػل مػػف ال ػػذكذ الوػػكؿ  ػػإ لػػ  ذلػػؾ فا اسػػتيادن  ا( مةػػذكؼ ، مك

ل وتعذر تودوره في هذه ا وػض الكرومػض ، لكػف لػوس مػف ال ػذكذ ،  ػؿ مػف يك  كما 
ػ ( ( ذا( هيا  رطوض ةذؼ جكا اا لدجلض جكاب فك اا الوكؿ  الكارد كذورن  ا( عموػل مك

 ،  ك ظرفوض غور مإميض معي  ال رط ج تةتاج  ل  جكاب. 
اختػػػار العػػػرب ر ػػػط الجػػػكاب  العػػػاّ مػػػف دكف عمػػػة الػػػربط بالفػػػا  : -ّ

غورها لما فواا مف ترتوػب الذػايي عمػ  ايكؿ ، كجعػؿ الذػايي عوػب ايكؿ مػف 
ا غوػػر تػػراخ ؛ ييكػػل ةػػوف وجػػب ال ػػرط وجػػب الجػػزاّ عموػػل، فصػػمةت العػػاّ لاػػذ

                                                 

، كالت وػاف فػي   ٖٓ ػف خالكوػل الامػذايي ص ( ويظر.  عراب ذّذوف سكرة مػف الوػر ف جُ(
، كالم ػاب  ٕٖٕ/َُ، كالدر المصكف لمسموف الةم ي  َُٓ/ِ عراب الوراف لمعك رم 

 . ِّْ/َِفي عمـك الكتاب ج ف عادؿ الدم وي 

 .ٕٕٓ/ّ( ويظر: المةرر في اليةك ِ(
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ػػػا عػػػف عمػػػض ر ػػػط  (ُ(الػػػر ط ؛ ييكاػػػا تعوػػػد الترتوػػػب كالتعووػػػب. كلخعتاػػػا لعظنػػػا  مك
الجػػكاب  العػػاّ فوػػد: ((ةوػػؿ :  فك سػػ ب اةتػػراف جػػكاب ال ػػرط  العػػاّ ، هػػك عػػدـ 
ّن ، جممػض ، فممػا لػـ ووػك  ظاكر عّمض الجػـز عمػ  الجػكاب ، كػاٍف وكػكف ، مػذ

ػا عػف الجػـز عم  العمؿ في الجممػض اجسػموض ةػكككه   ال رط العػاّ، فكايػت عكإن
))  .(ِ(الظاهر؛ لذلؾ وواؿ في  عرا اا في مةؿ جـز

ّن ماإونا  لك صةت هذه العمض لكجب ر ط الجكاب  العاّ عيد كةكعل فع
ذىا ـٍ جى  ًةوػؿى  غور مس كؽ  ػػ( ةػد( كوكلػل تعػال : (كىاًع  ةىػاليكاٍ  ايىٍرضً  ًفػي تيٍعًسػديكاٍ  لىايػ

ػػػا (}ال ورة :  ً يكمى يف الععػػػؿ الماإػػػي كالجممػػػض اجسػػػموض ج { ُُيىٍةػػػفي ميٍصػػػًمةكفى
.  تظار عمول عّمض الجـز

كةػػػد  كػػػد الػػػدكتكر فاإػػػؿ السػػػامرائي  فك فػػػاّ جػػػكاب ال ػػػرط تعوػػػد معيػػػ  
كلػك صػ  مػا  (ّ(الس  وض ، كلاذا المعي   جاز الجمع  وف العػاّ ك( ذا( العجائوػض

فػػي كػػؿ مكإػػع ، لكيػػل مػػف المعػػركؼ ،  فك   كػػده لكجػػب اةتػػراف الجػػكاب  العػػاّ
الجػػكاب كمػػا كجػػب اةترايػػل  العػػاّ فػػي مكاإػػع ، امتيػػع ر طػػل  اػػا فػػي مكاإػػع 

 عم  يةك ما مرك تعصومل .
ّن ماإػػونا ،  ك مإػػارعنا داًج عمػػ   كةػػد ت ػػوف  فك ال ػػرط ج وكػػكف  جك فعػػ

هػػذه الدجلػػض ، الةػػاؿ كاجسػػتو اؿ، فػػإذا كػػاف الجػػكاب كػػذلؾ ،  ك ةرو نػػا ميػػل فػػي 
فػّ وةتػػاج  لػػ  ر طػل  العػػاّ ؛ جرت اطامػػا  كةػػدة الػزمف، كوكػػكف ذلػػؾ  ذا كػػاف 
ّن ماإػػػػونا ،  ك مإػػػػارعنا مذ تنػػػػا  ك ميعونػػػػا ، فػػػػإذا اختصػػػػت دجلػػػػض  الجػػػػكاب فعػػػػ
الجػػػػكاب  المسػػػػتو ؿ جةترايػػػػل  ػػػػػ(لف(  ك السػػػػوف  ك (سػػػػكؼ( ، اختمعػػػػت الدجلػػػػض 

                                                 

/ ْض، ك ػػػػرح الرإػػػػي عمػػػػ  الكافوػػػػ ْٔٓ( ويظػػػػر: الوكاعػػػػد كالعكائػػػػد لمذمػػػػايويي، ص  ، ُ(
َُُ. 

 .ْٔٓ( الوكاعد كالعكائد، ص ِ(

 . ٗٗ-ٖٗ/ْ( ويظر : معايي اليةك ّ(
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عاّ، ككذلؾ عيد جعؿ الجػكاب داًج عمػ  الزمايوض فاةتاج الجكاب  ل  ر طل  ال
تةووؽ ةصكلل لس ول ، كهك فعػؿ مػاضو   ػػ(ةد( ظػاهرة  ك موػدرة ، ككػذلؾ  ذا 
ّن مإػػارعنا مسػػ كةها  ػػػ(ج( الياهوػػض ،  ك  ػػّـ ايمػػر،  كػػاف الجػػكاب   مػػرنا  ك فعػػ
كهػػي صػػو، تػػدؿ عمػػ  الطمػػب ، فوػػؤت   العػػاّ لػػر ط الجػػكاب ا ي ػػائي  ال ػػرط 

لؾ  ذا كػػاف الجػػكاب جممػػض اسػػموض ، فوػػؤت   العػػاّ لػػر ط مػػا وػػدؿ الخ ػػرم، ككػػذ
 عم  الذ ات  ما ودؿ عم  التجدد كالةدكث.

فالعمض العامض  ذف لمػر ط  العػاّ هػي اخػتّؼ الجػكاب عػف ال ػرط ، كةػد 
  ػػار اليةػػاة  لػػ  هػػذه الوإػػوض مػػف غوػػر  ٍف وصػػرةكا  اػػا ، فوػػد   ػػاركا  لواػػا 

ذا كاف الجكاب ج  وصم  يف وجعؿ  ػرطنا كجػب اةترايػل  العػاّ ؛  وكلاـ : ((كاع
ّن ، جممض اسموض ،  (ُ(لوعمـ ارت اطل  اداة ال رط((  كذلؾ  ذا كاف الجكاب ، مذ

ّن جامدنا ،  ك موركينا  ةرؼ تيعوس ،  ك  ػ(ةد(   .( ِ( ك فعموض طم وض ،  ك فع
كةػػػكلاـ : (( ذا كػػػاف الجػػػكاب ج وصػػػم   ٍف وكػػػكف  ػػػرطنا كجػػػب اةترايػػػل 

ٍف كػػاف الجػػكاب وصػػم   ٍف وكػػكف  ػػرطنا  َََ العػػاّ  لػػـ وجػػب اةترايػػل  َََكاع
 (ّ( العاّ(( 

ػػػًذؼى جػػػكاب ( ذا( فػػػي الوػػػر ف  المطمػػػب الرابػػػع : حػػػذؼ جػػػكاب )إذا( : ةي
دود هذا الجكاب ، الكروـ في مكاإع كذورة ، ككذورنا ما اختمؼ المعر كف في تة

يكمػا ةػذؼ يمػر مػف  كجكاب ال رط لـ وةذؼ في المغض كالوػر ف الكػروـ ع ذىػا، كاع
 ايمكر ومكف  جمالاا فوما واتي: 

ٍف  ىرىدتحـٍ -ُ  وةذؼ الجكاب  ذا تودمل ما ودؿ عمول، كوكؿ ا تعال : (كىاًع
ـٍ  تىٍستىٍرًإعيكاٍ   ىف ّى   ىٍكجىدىكي يىاحى  فى ـٍ  جي مىٍوكي مكٍمتـي اً ذى  عى كؼً  مكآ  تىٍوتـي سى ( ]ال ورة:  ً اٍلمىٍعري

                                                 

 . ٕٔ( الجي  الدايي ص ُ(

 . َُْ، كا تواف في عمـك الور ف ص ٖٔ-ٕٔ( ويظر : المصدر يعسل ص ِ(

 . ّٕٔ-ّٕٓ/ِ(  رح ا ف عووؿ ّ(
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[ كجػػػػكاب ( ذا(  فػػػػي هػػػػذه ا وػػػػض مةػػػػذكؼ لدجلػػػػض ال ػػػػرط ايكؿ كجكا ػػػػل ِّّ
 (ُعمول(

ذىا مىايػفك  فى ىمىٍغفى  اليلسىاّ طىمكٍوتيـي  كمف ذلؾ ةكلل تعال : (كىاًع ّى   ىجى ػميكهيفك  فىػ  تىٍعإي
ايػفك   ىف ػٍكاٍ  ً ذىا وىػيًكٍةفى  ىٍزكىاجى كًؼ( ]ال وػرة:   ىٍوػيىايـ تىرىاإى [ كمػف ذلػؾ ِِّ ًػاٍلمىٍعري

ػا ً ذىا ال حػاىدىاّ وىػٍابى  ةكلػل تعػال : (كىجى  [ كةكلػل تعػال : ِِٖديعيػكٍا( ]ال وػرة:  مى
( ]ال وػرة:  ً ذىا (كى ىٍ ػًاديٍكاٍ   ً ذىا ً عىٍاػًدًهـٍ  [ كةكلػل تعػال : (كىاٍلميكفيػكفى ِِٖتى ىػاوىٍعتيـٍ

ـٍ  كىعكػارىةي  [ كةكلػل تعال (ذىًلػؾى ُٕٕل وػرة: عىاهىػديكٍا( ]ا ػاًيكي (}المائػدة :  ً ذىا  ىٍومى مىٍعتيـٍ ةى
كاٍ ٖٗ ًرهً  ً ًل  { كةكلل تعال : (ايظيري ( ]اييعاـ:  ً ذىا ذىمى  [.ٗٗ ىٍذمىرى

كةػػػاؿ ا ػػػف  (ِ(كييسػػػب  لػػػ  العػػػراّ  يكػػػل  جػػػاز توػػػدوـ الجػػػكاب عمػػػ  ال ػػػرط
إٍف توػدـ عموػل  ػ ول الجػكاب فاػك دلوػؿ يداة ال رط صدر الكػّـ ، فػ ((مالؾ :

 .(ّ(عمول ، كلوس  واه ، خّفنا لمككفووف كالم رد ((
كذكر الرإي: (( يكل  ذا تودـ عم   داة ال ػرط مػا هػك جػكاب مػف ةوػث 
المعي ، فموس عيد ال صرووف  جكاب لعظنا ؛ يفك ال رط صدر الكّـ،  ؿ هك 

ػػا، داؿ عموػل، ككػػالعكض ميػػل، كةػػاؿ الككفوػػكف :   ػؿ هػػك جػػكاب فػػي المعػػظ  وإن
يكمػػا  كلػػـ وجػػـز كوصػػدر  العػػاّ لتودمػػل ، فاػػك عيػػدهـ جػػكاب كةػػع فػػي مكةعػػل، كاع

 .(ْ(وجـز عم  الجكاز  ذا تاخر عف ال رط((
ػػػػا  جػػػػػازكا توػػػػدوـ الجػػػػػكاب ج وكػػػػكف هيػػػػػاؾ ةػػػػذؼ ةسػػػػػب  فػػػػالككفوكف لمك

 مذه اـ، ك رل  فك ايخذ  مذهب الككفووف هذا، لل ما وسكغل يمروف :
                                                 

 .َُٓ/ُ( ويظر: الت واف في  عراب الور ف ُ(

 .ٖٔالور ف لمت روزم، ص ( ويظر: الممخص في  عرابِ(

 ِّٖ( تساوؿ العكائد ص ّ(

، كويظر:ائتّؼ اليصػرة فػي اخػتّؼ يةػاة الككفػض  ٖٗ/ ْ(  رح الرإي عم  الكافوض، ْ(
 .ُُّ -َُّكال صرة، ص
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 ايكؿ:  يكل وومؿ مف مكاإع ةذؼ جكاب ال رط في الور ف الكروـ.
كالذػػػػايي:  يكػػػػل مػػػػف المعػػػػركؼ فػػػػي المغػػػػض  فك توػػػػدوـ ماةوػػػػل التػػػػاخور فػػػػي 
ايصػػؿ ، لػػل دجلػػض  ّغوػػض، فتوػػدوـ جػػكاب ال ػػرط ج  ػػد مػػف  ٍف وكػػكف لػػل كجػػل 

توػػدوـ مػػف كجػػكه هػػذه الدجلػػض ؛ لػػذا وي غػػي  ٍف تػػدرس هػػذه المكاإػػع فػػي  ػػاب : 
جكاب ال رط ج فػي  ػاب : ةػذؼ جػكاب ال ػرط ،  ػاياا فػي ذلػؾ  ػاف توػدوـ 

 الخ ر عم  الم تد  ، كتودوـ المععكؿ  ل عم  فعمل.
وةػػػذؼ الجػػػكاب  ذا كايػػػت دجلتػػػل مػػػذككرة إػػػمينا فػػػي الع ػػػارة التػػػي  -ِ

كييكػػا تيرىا نػػا ذى  ًلػػؾى ةمػػت مةمػػل،  ك دؿ عموػػل السػػواؽ ، كوكلػػل تعػػال : ( ىئًػػذىا ًمٍتيىػػا كى
[ كتوػػػدور الجػػػكاب: يرجػػػع ، دؿ عموػػػل ( ذلػػػؾ رجػػػع  عوػػػد ( ّرىٍجػػػعه  ىًعوػػػده( ] ؽ:

 ) ػػػػكفى ػػػػا  ىيككيػػػػـ محٍخرىجي كييػػػػتيـٍ تيرىا نػػػػا كىًعظىامن ـٍ ً ذىا ًمػػػػتحـٍ كى ـٍ  ىيككيػػػػ كةكلػػػػل تعػػػػال :  ( ىوىًعػػػػديكي
ا  ىًئيكػا [ كتودور الجكاب : تخرجكف ، كةكلل تعال : ( ىًئذىا كييكا تيرىا ن ّٓ]المؤميكف: 

( ]الرعػد:  ًدوػدو ٍمػؽو جى [ كالتوػدور : يخمػؽ مػف جدوػد ، كةكلػل تعػال : ( ىئًػذىا ٓلىًعي خى
ٍ عيكذيػػكفى ( ]المؤميػػكف:  ػػا  ىًئيكػػا لىمى كييكػػا تيرىا نػػا كىًعظىامن [ كالتوػػدور : ي عػػث ، ًِٖمٍتيىػػا كى

ػا  ـٍ  وىاتييىػا  ىوليىػاتو مك مىػٍوًا ذىا تيٍتمىػ  عى ـٍ ً ٌج  ىف ةىػاليكا اٍئتيػكا كةكلل تعال : (كىاًع ػتىاي جك كىػافى ةي
اًدًةوفى ( ]الجاذوض:   [. ًِٓ آ ىاًئيىا ً ف كييتيـٍ صى

جػػػاز  ف تكػػػكف ( ذا( هيػػػا ظرفوػػػض ج  ػػػرطوض ، فػػػّ تةتػػػاج  لػػػ  جػػػكاب، 
 ( ُ(كجػػاز  ف تكػػكف  ػػرطوض ةػػذؼ جكا اػػا كتوػػدوره : عمػػدكا  لػػ  الةجػػج ال اطمػػض

ـى ايٍمػري فىمىػػٍك  لدجلػض ( مػا كػاف ةجػػتاـ ( عموػل كمػف ػزى ذلػػؾ ةكلػل تعػال : (فىػػًإذىا عى
( ]مةمد:  ـٍ ٍورنا لكاي دىةيكا المكلى لىكىافى خى  (ِ([ كالتودور : فإذا عـز ايمر فاصدؽٍ ُِصى

ػدىةيكا المكػلى(  كمػف ذلػؾ  ، فود ةذؼ الجػكاب ؛  ذ دؿ عموػل ةكلػل تعػال : (فىمىػٍك صى
ـي اتكويػػك  ذىا ًةوػػؿى لىايػػ ػػػكفى ةكلػػل تعػػال  : (كىاًع مي ـٍ تيٍرةى ـٍ لىعىمككيػػ ٍمعىكيػػ ػػا خى مى ـٍ كى ػػػا  ىػػٍوفى  ىٍوػػًدوكي ا مى

                                                 

 .ٖٗ/ُ، كمغيي الم وب  ِّ، ِِ/ُ( ويظر: ايمالي اليةكوض ج ف ال جرم ُ(

 .َْٕ/ ِ( ويظر: الت واف في  عراب الور ف لمعك رم، ِ(
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(}وس : ْٓ} ٍياىػػػا ميٍعًرًإػػػوفى ػػػاييكا عى ـٍ ً ج كى ػػػٍف  وىػػػاًت رى لًاػػػ ػػػٍف  وىػػػضو مل ػػػا تىػػػٍاًتوًاـ مل مى { كى
{  ، كجػػػكاب ( ذا( فػػػي هػػػذه ا وػػػض مةػػػذكؼ ؛ ييكػػػل دؿ عموػػػل ، ةكلػػػل ْٔ-ْٓ

ٍياىػػا مي  ػػاييكا عى ذا ةوػػؿ لاػػـ اتوػػكا مػػا  ػػوف تعػػال  (ً ج كى ( ، (( كايكػػل ةػػاؿ : كاع ٍعًرًإػػوفى
 . (ُ( ودوكـ كما خمعكـ  عرإكا(( 

فةٍذؼي الجكاب في هذه ا وات ا م، مف التصرو    ل ؛ ييكل  غي  عػف 
 ذكره كجكد ما ودؿ عمول. 

تكػػ  ً ذىا فىً ػػٍمتيـٍ -ّ وةػػذؼ الجػػكاب لمعمػػـ  ػػل ، مػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال : (ةى
تىيىازىعٍ  ػا تيًة حػكفى ًمػيكيـ مكػف ويًروػدي الػدحٍيوىا كى ػا  ىرىاكيػـ مك ٍوتـي ملف  ىٍعًد مى تيـٍ ًفي ايىٍمًر كىعىصى

( ] ؿ عمػػراف:  ـٍ ػػٍياي ـٍ عى فىكي ػػرى ـك صى ػػف ويًروػػدي ا ًخػػرىةى ذيػػ ًمػػيكيـ مك [ ف ػػمتـ : ج يػػتـ ُِٓكى
اف كإػػععتـ ، كاختمػػؼ فػػػي جػػكاب ( ذا( ، فوػػػد ةوػػؿ :  يكػػل مةػػػذكؼ توػػدوره :  ػػػ

 مركـ ،  ك امتةيتـ ،  ك صرفكـ عياـ ، كةوػؿ : جكا اػا : كتيػازعتـ ، كةوػؿ : 
 . (ِ(كعصوتـ ، كالكاك موةمض زائدة ، كةوؿ : ج جكاب لاا

كالػػذم و ػػدك  ف ( ذا( ظرفوػػض  ػػرطوض كةػػد ةػػذؼ جكا اػػا لمعمػػـ  ػػل ؛ يفك 
وكػكف الصةا ض (رإي ا عياـ( ةد عا كا معايػاة هػذا الع ػؿ كيتائجػل ، كةػد 

ٍف  ًمػيكيـ مكػف ويًروػدي ا ًخػرىةى( كاع الجكاب ، هك ةكلل تعػال : (ًمػيكيـ مكػف ويًروػدي الػدحٍيوىا كى
لـ ووتػرف  العػاّ  ؛ يفك هػذا هػك الػذم ةصػؿ  عػد ف ػماـ كتيػازعاـ كعصػواياـ 

 ( في معركض  يةد . يمر رسكؿ ا (
تكػ . وةذؼ الجكاب لجعمل  مرنا عاًما ، مػف ذلػؾ ةػكؿ ا ْ  تعػال : (ةى

ػتٍ  ً ذىا اؤيكهىػا ك فيًتةى ةىػاؿى   ىٍ كىا ياىػا جى يىتياىػا( ]الزمػر:  لىايػـٍ  كى زى [ ةػاؿ سػو كول : ّٕخى
تكػ  ػتٍ  ً ذىا ((كسػالتي الخموػؿ عػف ةكلػل تعػال : (ةى اؤيكهىػا كفيًتةى  ىٍ كىا ياىػا(   وػف  جى

                                                 

 . َٕٔ، كويظر : ا تواف في عمـك الور ف ص  ٖٗ/ِ( المذؿ السائر ُ(

 .ُّْ/ُ، كفت  الودور لم ككايي،  ِّٖ/ ُ( ويظر: المصدر يعسل، ِ(
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الكػػّـ جكا اػػا ؟ فوػػاؿ :  فك العػػرب ةػػد تتػػرؾ فػػي مذػػؿ هػػذا الخ ػػر، الجػػكاب فػػي 
 .(ُ(ر يم  يّ كإع هذا الكّـ((خ ى ملعمـ ال

( ِ(. كذكػػػر ايخعػػػش  فك الجػػػكاب : (كةػػػاؿ لاػػػـ خزيتاػػػا (، كالػػػكاك زائػػػدة 

كةاؿ ا ف ةتو ض : (( ككاك اليسؽ ةد تزاد ةت  وككف الكّـ كاٌيل ج جكاب لل ، 
تكػ  ػتٍ  ً ذىا كوكلػل تعػال  : (ةى اؤيكهىػا ك فيًتةى ةىػاؿى   ىٍ كىا ياىػا جى يىتياىػا( ]الزمػر:  لىايػـٍ  كى زى خى

كذكر الط رم  ف مف اليةاة مف ةاؿ  اف ( ّ([  كالمعي  : ةاؿ لاـ خزيتاا((ّٕ
ةىػاؿى  يىتياىػا( كالػكاك زائػدة، كذكػر  ػافك ((اةػرب  لىايػـٍ  الجػكاب هػك ةكلػل تعػال : (كى زى خى

 .(ْ(ايةكاؿ  ل  الصكاب ةكؿ مف ةاؿ  افك الجكاب متركؾ((
مةػػذكؼ، توػػدوره: سػػعدكا ،  ك صػػاركا  لػػ  السػػعادة، كةوػػؿ :  ف الجػػكاب 

،  (ٕ(، كةوػػؿ توػػدوره: كوػػت ككوػػت (ٔ(،  ك  يسػػكا ك ميػػكا  (ٓ(كةوػػؿ توػػدوره: دخمكهػػا
 (ٖ(كةوؿ :  فك ((( ذا( هيا لمجرد الزماف غور مإميض معي  ال رط(( 

كمػػػػذهب الكػػػػكفووف  فك الجػػػػكاب ةكلػػػػل تعػػػػال : (كفتةػػػػت ا كا اػػػػا( كالػػػػكاك 
 .(ُ(فالجكاب في هذه ا وض الكرومض ج وتعدل هذه اجةكاؿ (ٗ(عيدهـ زائدة

                                                 

 .َُّ/ ّ( الكتاب، ُ(

 . ِٕٓ( ويظر : معايي الور ف ص ِ(

 . ِّٓ( تاكوؿ م كؿ الور ف ص ّ(

 .ْْ/ ِْ( جامع ال واف، ْ(

عرا ػػل،  ُٖ/ ِلمم ػػرد،  ( ويظػػر: الموتإػػبٓ( كالجػػامع  ِٕٓ -ِْٕ/ ْكمعػػايي الوػػر ف كاع
 .ُّْ/ ُكفت  الودور،  ٖٓ/ ُٓيةكاـ الور ف، 

 ِْٗ/ِ( ويظر : مّؾ التاكوؿ ج ف الز ور الغرياطي ٔ(

 .ِّٔ/ ِ( ويظر: مغيي الم وب، ٕ(

 . ُّٖ/ِْ( التةرور كالتيكور ج ف عا كر ٖ(

 .ٖٔٓ، ٓٓايي ارم، ص ف اؿ ي ي  كر ( ويظر:  رح الوصائد الس ع الطك ٗ(
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يكمػػا ةػػذؼ ييكػػل صػػعض  كةػػاؿ الزمخ ػػرم: (( فك جػػكاب ( ذا( مةػػذكؼ ؛ كاع
كهػذه  (ِ(ذكاب  هؿ الجيض ، فدؿ  ةذفل عم   يكػل  ػيّ ج وةػوط  ػل الكصػؼ((

 هي ةوووض ةذؼ الجكاب في هذه ا وض الكرومض كيةكها.
ذىا كمف ذلؾ ةكلل تعال وكٍت * كىاًع  : (ً ذىا السكمىاّ اي ىوكٍت * كى ىًذيىٍت ًلرى لاىا كىةي

وكػػػػٍت * وىػػػػا  ىوحاىػػػػا  مكػػػػٍت * كى ىًذيىػػػػٍت ًلرى لاىػػػػا كىةي تىخى ػػػػا ًفواىػػػػا كى ػػػػدكٍت * كى ىٍلوىػػػػٍت مى ايٍرضي مي
ػػٍف  يكتًػػ ػػا مى ا فىميًّةوػػًل * فىاىمك ػػٍدةن ػػاًدحه ً لىػػ  رى لػػؾى كى يى ًكتىا ىػػلي ً وىًمويًػػًل( ا يسىػػافي ً يكػػؾى كى

[ ةوػؿ :  ف الجػكاب: (ك ذيػت لر اػا(، كالػكاك زائػدة ، كةوػؿ :  ٕ– ُ]اجي واؽ: 
 فك جكا اا : ةكلل تعال : ( فامكا مف  يكت  كتا ول(  م:  ذا السماّ اي وت فمػف 
 يكتػػػػػي كتا ػػػػػل  ومويػػػػػل فةكمػػػػػل كػػػػػذا ككػػػػػذا ، كةوػػػػػؿ :  ف جكا اػػػػػا مػػػػػا دؿ عموػػػػػل 

ذا السماّ اي وت جة  ا يساف عممل ، كةوػؿ : الجػكاب فػاّ ( فمّةول(  م :  
مإمرة كايكل ةاؿ :  ذا السماّ اي وت فوػا  واػا ا يسػاف  يػؾ كػادح  لػ  ر ػؾ ، 
كةوؿ :  ف الجكاب مةذكؼ لعمـ المخاط وف  ػل ،  م :  ذا كايػت هػذه ايمػكر 

 .( ّ(عمـ المكذ كف  ال عث إّلاـ كخسارتاـ
ػكـي طيًمسىػٍت( ]المرسػّت:  كةكلل تعال : (فىػًإذىا [ ةوػؿ :  فك جكا اػا، ٖاليحجي

[ ، كةوػػؿ :  يكػػل مةػػذكؼ كالتوػػدور : ُٓ( كوػػؿ وكمئػػذ لممكػػذ وف ( ]المرسػػّت: 
 .(ْ( اف  مركـ

                                                                                                                

كال وػاف فػػي غروػب  عػػراب الوػػر ف،  ٓٗٓ/ ّ( ويظػر: الكسػػوط فػي تعسػػور الوػر ف المجوػػد، ُ(
ِ /ِّٕ. 

،  ْْٓ/ ٗ، كالػػدر المصػػكف،  ٖٗٓ/ ٕكويظػػر: ال ةػػر المةػػوط،  ُِْ/ ْ( الك ػػاؼ، ِ(
 .ّٓٓ/ ُٔكالم اب في عمـك الكتاب، 

عرا ل، ،  َٖ-ٕٗ/ ِ( ويظر: الموتإب، ّ( ، كالجامع يةكػاـ  ِّْ/ ٓكمعايي الور ف كاع
 .ُِٕ -َِٕ/ ُٗالور ف، 

 .ْٓٗ/ ِالور ف،  ( ويظر: الت واف في  عرابْ(
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[ ، ةوؿ :  فك جكا اا ُِكةكلل تعال : (ً ذىا ديككًت ايٍرضي دىًكا( ]العجر:  
( ]العجػػر:  ئًػػذو ج ويعىػػذلبي ، كةوػػؿ :  يكػػل مةػػذكؼ كتوػػدوره :  ػػاف ايمػػر [ ِْ(فىوىٍكمى

  (ُ(كيةكه
تكػ  كجي  ً ذىا كمػف ذلػؾ ةكلػل تعػال : (ةى ػٍت وىػٍاجي كجي  فيًتةى ػٍاجي مى  كيػؿل  ملػف كىهيػـ كى

دىبو  ػؽح  اٍلكىٍعػدي  وىيًسػميكف كىاٍةتىػرىبى  ةى ػضه  ًهػيى  فىػًإذىا اٍلةى ػاري   ىاًخصى كا  ىٍ صى  وىػا الكػًذوفى كىعىػري
ٍومىيىا ٍعمىضو  ًفي كييكا ةىدٍ  كى ( ]ايي واّ:   ىؿٍ  هىذىا ملفٍ  غى  [ .ٕٗ-ٔٗكييكا ظىاًلًموفى

 عد  ٍف ذكر سو كول  فك ( ذا( العجائوض توع جكا نا لم رط : ةاؿ : ((كزعـ 
، كلػػـ وعوػػب سػػو كول عمػػ  كػػّـ  (ِ(الخموػػؿ  فك  دخػػاؿ العػػاّ عمػػ  ( ذا( ف ػػو (( 

ميعاف جعؿ ( فإذا هػي  اخصػض( جكا نػا الخموؿ ، مما ودؿ عم   يكاما كمواما و
 لػ( ذا( ييكل مف الو   عيدهما الجمع  وياما في جكاب ال رط.

كةػػاؿ العػػراّ : ((معيػػاه ، كا  عمػػـ ، ةتػػ   ذا فيًتةػػت اةتػػرب ، كدخػػكؿ 
تك ٔٗالكاك في الجكاب في (ةت   ذا( }ايي واّ :   ً ذىا {  ميزلض ةكلل تعال  (ةى

ػتٍ  اؤيكهىػا ك فيًتةى ةىػاؿى   ىٍ كىا ياىػا جى يىتياىػا( ]الزمػر:  لىايػـٍ  كى زى كمذمػل فػي  َََ[  ّٕخى
تىمكػػػػػػػػػػػػػلي ًلٍمجى ًػػػػػػػػػػػػػػوًف } ػػػػػػػػػػػػػػا  ىٍسػػػػػػػػػػػػػػمىمىا كى ٍويىػػػػػػػػػػػػػػاهي  ىٍف وىػػػػػػػػػػػػػػا َُّالصػػػػػػػػػػػػػافات ( فىمىمك يىادى { كى

ـي(} الصافات :  ( . ّ{معياه : يادوياه(( (َُْ-ًَُّ ٍ رىاًهو
لػػػ  الكسػػػائي  فك جػػػكاب ( ذا( هػػػك  ةكلػػػل تعػػػال  : كهػػػذا مػػػا ييسػػػب  لوػػػل كاع

ػؽح( كالػكاك زائػدة ، كييسػب  لػ  الكسػائي  يكػل  جػاز  ف وكػكف  اٍلكىٍعػدي  (كىاٍةتىػرىبى  اٍلةى
ضه  ًهيى  جكاب ( ذا( هك ةكلل تعال : (فىًإذىا اري   ىاًخصى كا((  ىٍ صى  ( .ْالكًذوفى كىعىري

                                                 

 .ُِٓ/ ِ( ويظر: ال واف في غروب  عراب الور ف، ُ(

 . ْٔ/ّ( كتاب سو كول ِ(

 . ُُِ/ِ( معايي الور فّ(

 . ُِٔ( ويظر :  عراب الور ف لميةاس ص ْ(
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كمػػا ةػػاؿ  ػػل العػػراّ ةػػاؿ  ػػل ا ػػف ةتو ػػض ، كالط ػػرم ،  ػػافك الػػكاك فػػي ةكلػػل 
ػؽح( زائػدة ،  ك موةمػض ، كالمعيػ  : ةتػ   ذا فيًتةػٍت  اٍلكىٍعػدي  (كىاٍةتىػرىبى تعػال   اٍلةى

 (ُواجكجي كماجكج اةترب الكعدي الةؽح(
ٍومىيىا كةاؿ الزجاج : ((كالجكاب عيد ال صرووف ةكلل تعال  : (وىا  كييكا ةىدٍ  كى

ٍعمىضو  ًفي (  ِوػا كوميػا(( (ةالكا  َََهىذىا( كهاهيا ةكؿ مةذكؼ ، المعي  :  ملفٍ  غى
 م :  فك الجػػكاب : ةػػالكا وػػا كوميػػا ، ذػػـ ةػػذؼ (ةػػالكا( ، كهػػذا الةػػذؼ كذوػػر فػػي 

 الور ف الكروـ .
 . (ّ(كهذه هي ايكجل الذّذض التي تياةمتاا كتب ا عراب كالتعسور 
كةاؿ الزمخ ػرم: (( توػع ( ذا( العجائوػض فػي المجػازاة سػادة مسػد العػاّ،  

.  م : (ْ(عاكيتػػا عمػػ  كصػػؿ الجػػزاّ  ال ػػرط فوتاكػػد((فػػإذا جػػاّت العػػاّ معاػػا ت
ػضه(، كهػذا هػك الوػكؿ الػذم  ًهػيى   ف جػكاب ( ذا( هػك ةكلػل تعػال : (فىػًإذىا  ىاًخصى

 .(ٓ(اختاره ا ف عطوض اييدلسي
كجػػػاّ فػػػي  ػػػرح التصػػػرو    يػػػل ((ةػػػد وجمػػػع  ػػػوف العػػػاّ ك( ذا( العجائوػػػض 

ػضه  ًهػيى  (فىػًإذىا تاكوػدنا خّفنػا لمػف ميػع ذلػؾ ، ةػاؿ ا تعػال  : ػاري   ىاًخصى   ىٍ صى

                                                 

 . َُٗ-َُٖ/ُٕ، كجامع ال واف  ِّٓتاكوؿ م كؿ الور ف ص ( ويظر : ُ(

عرا ل ِ(  . ِّٗ/ّ( معايي الور ف كاع

عرا ػل ّ( عػراب الوػر ف لميةػاس، ص ِّٗ/ ّ( ويظر: معايي الوػر ف كاع ، كم ػكؿ  ُِٔ، كاع
، كالت وػػػاف فػػػي ُٔٔ/ ِ، كال وػػػاف فػػػي غروػػػب  عػػػراب الوػػػر ف،  ٖٖ/ِ عػػػراب الوػػػر ف 
، كالم ػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب،  َِّ/ ٖدر المصػػػكف، ، كالػػػ ُِّ/ ِ عػػراب الوػػػر ف، 

 .ُِْ/ ِ، كةا وض مةمد الخإرم،  ٖٗٓ/ ُّ

 .ُِّ/ ّ( الك اؼ، ْ(

 .ََُ/ ْ( ويظر: المةرر الكجوز، ٓ(
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كا((( الكػًذوفى كىعىػري
. ... كمػػياـ مػف اسػػتدؿ عمػ  ميػػع ذلػؾ  عػػدـ جػكاز اجتمػػاع (ُ( 

  داتوف لمعي  كاةد ؛  ذ كوؼ تجتمع العاّ ك( ذا( ككّهما لمر ط ؟.
 (ِ(كصػػػرح اج ػػػمكيي  ايػػػل : ((ج وجػػػكز الجمػػػع  ويامػػػا فػػػي الجػػػػكاب((

ػػا عػػف العػػاّ كذكػػر الصػػ اف (( فك مةػػؿ  الميػػع مػػف الجمػػع  ذا كايػػت ( ذا( عكإن
 .(ّ(في الر ط ج لمجرد التككود((

كةػػػد كػػػاف غػػػرض التككوػػػد هػػػك العمػػػض التػػػي اسػػػتيد  لواػػػا الزمخ ػػػرم فػػػي 
 الجمع  وف العاّ ك( ذا( في ر ط الجزاّ  ال رط.

كت يػػ  ا لكسػػي مػػذهب الزمخ ػػرم ، فوػػاؿ : ((ك( ذا( لممعاجػػاة ، كهػػي 
ػػػا عياػػػا تسػػػد مسػػػد العػػػاّ ا ذا جػػػيّ  َََلجزائوػػػض فػػػي الػػػر ط ، كلوسػػػت عكإن كاع

 .(ْ(  اما معنا ، كما هيا ، وتوكل الر ط((
كةػاؿ ايسػػتاذ مةمػد مةوػػي الػدوف ع ػػد الةموػد ((كةػػد اختمػؼ اليةػػاة فػػي 
جػػػػكاز الجمػػػػع   ػػػػوف العػػػػاّ ك( ذا( كالػػػػراج  جػػػػكاز الجمػػػػع لػػػػكركده فػػػػي الوػػػػر ف 

 مست ادنا  ا وض المذككرة في سكرة ايي واّ ، ك كّـ الزمخ رم . (ٓ(الكروـ((
كجػػػػاّ فػػػػي  عػػػػػض كتػػػػب اليةػػػػك  فك ((العػػػػػاّ الجكا وػػػػض معياهػػػػا الػػػػػر ط ، 

كلمعيػ  السػ  وض هػذه ، ت يػ  الػدكتكر فاإػؿ السػامرائي  (ٔ( كتّزماػا السػ  وض((
ف مػػػذهب الزمخ ػػػرم مست ػػػادنا  ا وػػػض يعسػػػاا ك وػػػكؿ الزمخ ػػػرم الػػػذم يومػػػل مػػػ

                                                 

 . ُٓٗ -ُْٗ/ ْ(  رح التصرو  عم  التكإو ، ُ(

 .ّْ/ ْ(  ةا وض الص اف عم   رح اي مكيي، ِ(

 ( المصدر يعسل كالصعةض يعساا.ّ(

 . ٖٖ/ٗركح المعايي ( ْ(

 . ُِٗ/ْ( عدة السالؾ  ل  تةووؽ  كإ  المسالؾ  اامش  كإ  المسالؾ ٓ(

 . ٔٔ( الجي  الدايي ص ٔ(
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 ػػرح التصػػرو  فػػي ةػػوف  فك ةكلػػل هػػذا مػػذككر  يصػػل فػػي تعسػػوره : الك ػػاؼ ، 
 (ُ(فاجاز ر ط ( ذا(  العاّ  ةجض جكاز الجمع  وف معيوي الس  وض كالمعاجاة 

كو دك ايل ج وص  ما  جازه الكسػائي ، كالزمخ ػرم كمػف ت عامػا ، يفك 
كالػر ط عمػ  يةػك مػا  العاّ ما استعممت عيد كةكعاا جكا نػا لم ػرط  ٌج لمتعووػب

  وياه في مكإكع : عمض ر ط الجكاب  العاّ .
هذا مف جاض كمػف جاػض  خػرل فػإف ( ذا( العجائوػض توػـك موػاـ العػاّ فػي  

الػػػر ط ، كةػػػد  غيػػػت عياػػػا ((كذلػػػؾ يفك ( ذا( لممعاجػػػاة ، كفػػػي المعاجػػػاة معيػػػ  
 اة  .، فاي مع  يكاا تؤدم هذه الكظوعض تعود معي  المعاج (ِ( التعووب((
كمف جاض ذالذض ،  فك ( ذا( العجائوض ةد جػاّت جكا نػا لم ػرط فػي الوػر ف  

الكػػػروـ فػػػي  ةػػػد ع ػػػر مكإػػػعنا ، كهػػػي لػػػـ تػػػرت ط  العػػػاّ فػػػي هػػػذه المكاإػػػع 
جموعاا ، فما  الاا اةتريت  اا في سكرة ايي واّ ؟! فما تعسور هذا ال ػذكذ لػك 

ـى ؟! .  ص  ما زيًع
ع  ػوف العػاّ ، ك( ذا(  ةجػض توكوػض الػر ط كمف جاض را عض  فك جكاز الجمػ

كتككوػػػده مخػػػالؼ لمػػػا  كػػػده اليةػػػاة كاتعوػػػكا عموػػػل ، كهػػػك  يكػػػل ج وجػػػكز اجتمػػػاع 
ّن ،  جػػكاز االجمػػع  ػػوف الامػػزة كال ػػاّ ،   داتػػوف لمعيػػ  كاةػػد ، فمػػـ ووكلػػكا ، مػػذ
يةػػػك :  ذه ػػػتي  زوػػػد ، زوػػػادة فػػػي التعدوػػػض ،  ك تةموػػػض العمػػػـ  ػػػػ( ؿ( توكوػػػض فػػػي 

عػػػل ، كلػػػـ وجوػػػزكا  ٍف ووػػػاؿ : سػػػكؼ لػػػف  فعػػػؿ كػػػذا ،  جعػػػؿ (لػػػف( تككوػػػدنا تعرو
لػػػ(سكؼ( فػػي معيػػ  اجسػػتو اؿ ،  ػػؿ ميعػػكا هػػذا ، كعممػػكا الميػػع  ػػافك فػػي جػػكاز 
( المؤكػػدة ، كجـ التككوػػد ،  ػػا  ٌج فػػي التككوػػد ، كػػالجمع  ػػوف ( فك ذلػػؾ لغػػكنا فارغن

                                                 

 . ٗٗ/ْ( ويظر : معايي اليةك ُ(

 . َُُٗ( ال رهاف في عمـك الور ف لمزرك ي ص ِ(
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تككود كيكف التككوػد ، يةػك: كا يةك :  فك زودنا لصادؽ ،  ك   ف الوسـ كجـ ال
يصرفك المظمكـ   ، (ُ( يى

فاستيادنا  ل   يكل ج وجكز اجتماع  داتوف  ٌج  ذا كايت ايداتاف  كّهمػا 
تككوػػد ؛ فإيكػػػل ج وجػػكز اجتمػػػاع العػػاّ ك( ذا( فػػػي جػػكاب ال ػػػرط ؛ يفك كموامػػػا 

 جاّ لمعي  الر ط ، ج لمعي  التككود
 فك ( ذا( العجائوػض ج توتػرف  العػاّ عيػد كةكعاػا  يخمص مما س ؽ ذكره ،

جكا نػػػا لم ػػػرط كمػػػا ذ ػػػت هػػػذا مػػػف خػػػّؿ ال ػػػكاهد الور يوػػػض  ؛ كييكاػػػا كمػػػا ةػػػاؿ 
فػػػي الػػػر ط ،  م : كمتاهمػػػا  (ِ(الزمخ ػػػرم يعسػػػل : ((كتوػػػاـ ( ذا( موػػػاـ العػػػاّ((

را طػض ، كلوسػت مؤكػدة ، كج وجػكز فػي المغػض اجتمػاع  داتػوف لغػرض كاةػد  ٌج 
، ك مكا اةتجاجاـ  ا وض فمـ وكف في مةمل  ذ ( ذا( ال رطوض فواػا  (ّ(في التاكود

لػػـ وكػػف جكا اػػا ةكلػػل تعػػال  (فػػإذا هػػي  اخصػػض( ، كالصػػةو   فك جػػكاب ( ذا( 
ات التػػي سػػ وتاا مةػػذكؼ ، كةػػد تطػػرؽ   ػػك ال ركػػات  ػػػف فػػي هػػذه ا وػػض كا وػػ

ايي ارم  لػ   وػاف غػرض هػذا الةػذؼ فوػاؿ : ((ذهػب الككفوػكف  لػ   فك الػكاك 
لوػػل ذهػػب   ػػك الةسػػف ايخعػػش ، ك  ػػك الع ػػاس  العاطعػػض وجػػكز  ٍف توػػع زائػػدة، كاع

 .(ْ(الم رد ... مف ال صرووف، كذهب ال صروكف  ل   يكل ج وجكز((
تكػػ ف راًداك ػػو        ً ذىا عمػػ  الكػػكفووف  فك جػػكاب ( ذا( فػػي ةكلػػل تعػػال : (ةى

ػػتٍ  اؤيكهىػػا ك فيًتةى ػػتٍ ّٕ ىٍ كىا ياىػػا( ]الزمػػر:  جى  ىٍ كىا ياىػػا(  [ لػػوس ةكلػػل تعػػال : (كفيًتةى

                                                 

 . . ّّٖ-ّّٔ/ُ( ويظر : اي  اه كاليظائر لمسوكطي ُ(

 .ُْٕالعر وض، ص( المعصؿ في عمـ ِ(

 .ّّٖ/ُ( ويظر: اي  اه كاليظائر لمسوكطي ّ(

 .ْٔ، ـ َْٕ/ ُ( ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ، ْ(
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كالػػػػكاك زائػػػػدة ،  ػػػػؿ الػػػػكاك هيػػػػا عاطعػػػػض كالجػػػػكاب مةػػػػذكؼ كالتوػػػػدور: ةتػػػػ   ذا 
 .(ُ(ك ييعمكاجاؤكها كفتةت   كا اا ، فازكا 

كذكػػر  يكػػل ةػػد جػػاّ ةػػذؼ الجػػكاب فػػي كتػػاب ا ككػػّـ العػػرب كذوػػرنا . 
ك فك الجػػػكاب وةػػػذؼ لمعمػػػـ  ػػػل تكخونػػػا لإلوجػػػاز كاجختصػػػار ،  ك يكػػػل   مػػػ، فػػػي 
المعيػػ  مػػف  ظاػػاره ؛ ييكػػل  ذا كػػاف الموػػاـ موػػاـ كعوػػد ، تمذمػػت فػػي فكػػر مػػف 

ت الةاؿ في يعسل كلـ وعمـ  واا وعيول ايمر  يكاع العوك ات ، كتكاذرت كعظم
ةسػاف ، تصػكرت لمػف وعيوػل ايمػر  يػكاع  ذا كاف الموػاـ موػاـ كعػد كاع وتوي ، كاع

، كفػػي هػػذا المعيػػ  ةػػاؿ ا لكسػػي :  (ِ(ا ةسػػاف  لوػػل مػػف  كرامػػل كا يعػػاـ  لوػػل
لإلوذاف  افك لاـ ةويئذو مف فيػكف الكرامػات مػا ج  َََ((كجكاب ( ذا( مةذكؼ

 (ّ( ع ارات((وةوط  ل يطاؽ ال
فجػػكاب ( ذا( فػػي ا وػػات المػػذككرة لػػـ وةػػدد  معػػظ  ك ع ػػارة  ك  صػػوغض  

عماـ  مره .  جكاب مذككر؛ ذلؾ لتعظومل كاع
مػف ذلػؾ ةكلػل تعػال :  ةذؼ الجػكاب لمعيػ  معػوف ووتإػول الموػاـ :-ٓ

ػاةىٍت  ـي ايىٍرضي ً مىا رىةي ىٍت كىإى مىٍوًا اةىٍت عى تك  ً ذىا إى ملعيكٍا ةى ّىذىًض الكًذوفى خي مى  الذك (كىعى
ـٍ  مىػػػػػػػٍوًا ـك تىػػػػػػػابى عى ػػػػػػػاى ًمػػػػػػػفى المٌػػػػػػػًل ً ٌج ً لىٍوػػػػػػػًل ذيػػػػػػػ ٍمجى ظىيحػػػػػػػكٍا  ىف جك مى ـٍ كى ـٍ  ىيعيسيػػػػػػػاي مىػػػػػػػٍوًا عى

كجػػػكاب ( ذا( مةػػػذكؼ توػػػدوره : تػػػاب عمػػػواـ ، كةػػػذؼ  {ًُُٖلوىتيك يكٍا(}التك ػػػض: 
لدجلػض (ذػـ تػاب عمػواـ( عموػل ، ككػاف ذلػؾ فومػا وعاػـ مػف السػواؽ لإل ػارة  لػػ  
 فك التك ض عمواـ ، تاخرت جمتةاف هذه الصػعكة المختػارة ، كلوككيػكا ةػدكة لمػف 

  عدهـ في الص ر كعدـ الواس مف رةمض ا س ةايل كتعال . 

                                                 

 .َْٖ/ ُ( ويظر: المصدر يعسل، ُ(

 .ُِْ—َُْ/ ُ( ويظر: ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِ(

 . ِٖٖ/ُِ( ركح المعاييّ(
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ػػا مػػف السػػواؽ ذهػػب اليةػػا -ٔ ة  لػػ   فك جػػكاب ( ذا( ةػػذؼ لككيػػل معاكمن
(}ال ورة :  ذىا سىاىلىؾى ًع ىاًدم عىيلي فىًإيلي ةىًروبه { كالتودور: ُٖٔفي ةكلل تعال : (كىاًع

 .(ُ(فوؿ  يلي ةروب
كو ػػدك  يكػػل ج وجػػكز هػػذا التوػػدور ، ك فك الجػػكاب هػػك ةكلػػل تعػػال : (فىػػًإيلي 

( ذلؾ  فك الور ف الكروـ استعمؿ صوغض فعؿ ايمر (ةػؿ(  م : ةػؿ لاػـ وػا  ةىًروبه
ػػػًف مةمػػػد ( ( فػػػي كػػػؿ سػػػواؽ فوػػػل سػػػؤاؿ كجػػػكاب كوكلػػػل تعػػػال : (وىٍسػػػاىليكيىؾى عى

ػجل ( ]ال وػرة:  [ كةكلػل تعػال : (وىٍسػاىليكيىؾى ُٖٗايًهمكًض ةيٍؿ ًهيى مىكىاًةوتي ًلميكاًس كىاٍلةى
ػػػ ػػػا  ىيعىٍوػػػتـي مل ػػػاذىا وييًعويػػػكفى ةيػػػٍؿ مى ٍوػػػرو فىًمٍمكىاًلػػػدىٍوًف( ]ال وػػػرة: مى [ كةكلػػػل تعػػػال : ٍُِٓف خى

( ]ال وػػػرة :  ً وػػػره ػػػرىاـً ًةتىػػػاؿو ًفوػػػًل ةيػػػٍؿ ًةتىػػػاؿه ًفوػػػًل كى ػػػًف ال كػػػٍاًر اٍلةى [ ُِٕ(وىٍسػػػاىليكيىؾى عى
يىاًفعي ًلميك  مى ا ً ٍذـه كىً وره كى ٍوًسًر ةيٍؿ ًفوًامى ٍمًر كىاٍلمى ًف اٍلخى اًس( كةكلل تعال : (وىٍساىليكيىؾى عى

( ]ال وػرة: ُِٗ]ال ورة:  اذىا وييًعويػكفى ةيػًؿ اٍلعىٍعػكى وىٍساىليكيىؾى مى [ ُِٗ[ كةكلل تعال : (كى
( ]ال وػػرة:  ٍوػػره ـٍ خى ّىحه لكايػػ ػػًف اٍلوىتىػػامى  ةيػػٍؿ ً ٍصػػ وىٍسػػاىليكيىؾى عى [ َِِكةكلػػل تعػػال : (كى

ـٍ ةيػػٍؿ  يًةػػؿك لى  ػػاذىا  يًةػػؿك لىايػػ ( ]المائػػدة: كةكلػػل تعػػال : (وىٍسػػاىليكيىؾى مى ـي الطكول ىػػاتي [ ْكيػػ
ػػا ًعٍممياىػػا ًعيػػدى رى لػػي(  ػػاهىا ةيػػٍؿ ً يكمى ًض  ىوكػػافى ميٍرسى ػػًف السكػػاعى كةكلػػل تعػػال : (وىٍسػػاىليكيىؾى عى

ػػا ًعٍممياىػػا ُٕٖ]ايعػػراؼ:  ٍياىػػا ةيػػٍؿ ً يكمى ًعػػيا عى [ كةكلػػل تعػػال : (وىٍسػػاىليكيىؾى كىاىيكػػؾى ةى
ػػًف ايىيعىػػاًؿ ةيػػًؿ ايىيعىػػاؿي  [ًُٕٖعيػػدى المٌػػًل( ]ايعػػراؼ:  كةكلػػل تعػػال : (وىٍسػػاىليكيىؾى عى
كحي ًمػٍف ًُلٌمًل كىالركسيكًؿ( ]اييعاؿ:  كًح ةيػًؿ الػرح ػًف الػرح وىٍسػاىليكيىؾى عى [ كةكلػل تعػال : (كى
وىٍساىليكيىؾى عىػف ًذم اٍلوىػٍريىٍوًف ةيػٍؿ سىػاىٍتميك ٖٓ ىٍمًر رى لي( ]ا سراّ:  [ كةكلل تعال : (كى

ٍيػػػلي ًذٍكػػػرنا( ]الكاػػػؼ: عى  ػػػًف اٍلًج ىػػػاًؿ فىويػػػٍؿ ّٖمىػػػٍوكيـ مل وىٍسػػػاىليكيىؾى عى [ كةكلػػػل تعػػػال : (كى
ًف اٍلمىًةوًض ةيٍؿ هيكى َُٓوىيًسعياىا رى لي يىٍسعنا( ]طل:  وىٍساىليكيىؾى عى [ كةكلل تعال : (كى

 [ .ِِِ ىذنل ( ]ال ورة: 

                                                 

، كالم ػاب فػي  ِٖٗ/ ِف، ، كالػدر المصػك  ُِٕ/ ُ( ويظر: الت واف في  عراب الور ف، ُ(
 .ِٓٗ/ ّعمـك الكتاب، 
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وف الػػػػذوف هػػػػـ ( كاسػػػػطض  ػػػػوف السػػػػائمفوػػػػد اتخػػػػذ ا سػػػػ ةايل مةمػػػػدنا ( 
اليػػاس ك ػػوف ا المجوػػب عػػف سػػؤالاـ فػػػي ايمػػكر التػػي تتعمػػؽ  وإػػاوا الػػػديوا 

مػا وٌ اف ، ذمػض  وػض كسػاطض  ػوف الع ػد كر ػل كا خرة ،  ٌج في ةإوض الدعاّ فموس
ؿ ا فػػي  م مكػػاف كػػاف ، كفػػي  م كةػػت  ػػاّ ، كفػػي  وػػض ةالػػض هػػك اع ػػد سػػ
 سؤالل كدعاّه .ا س ةايل ةروب ميل وسمع  فك إف ، عمواا

ا وػػض  توػػدور:  ذا سػػالؾ  فك :   ل لػػك ةوػػؿيكػػ كالػػدلوؿ عمػػ  مػػا توػػدـ ذكػػره 
الوروػػػب مػػػف السػػػائموف هػػػك  لكػػػاف المعيػػػ   فك  ، يػػػي ةروػػػب ع ػػػادم عيػػػي فوػػػؿ 

 ( كلوس ا ، س ةايل . الرسكؿ مةمد (
ك الم تػد   ةػد ككيواػا الخ ػر  كةد ورد جكاب ( ذا( جممػض اسػموض ةػذؼ 

كىٍمػتـي  ىػٍوفى ً فك تعػال  : (كوكلل  ذىا ةى ايىػاًت ً لىػ   ىٍهًماىػا كىاًع ـٍ  ىف تيػؤدحكٍا ايىمى المٌػلى وىػٍاميريكي
كالتودور: فعموكـ  ف تةكمػكا  العػدؿ ،  [ٖٓاليكاًس  ف تىٍةكيميكٍا  العىدًؿ( ]اليساّ: 

لمٌػلى كةذؼ   ل الجممض الداؿ عم  ايمػر ، ييكػل  غيػ  عيػل ةكلػل تعػال : (ً فك ا
ذىا  اًي ًػػًل كىاًع يىػػال ً جى ػػاًف  ىٍعػػرىضى كى مىػػ  ا يسى ذىا  ىٍيعىٍميىػػا عى ـٍ ( كةكلػػل تعػػال  : (كىاًع وىػػٍاميريكي

( ]فصػػمت:  ػػًروضو ػػاّ عى [  م : فاػػك ذك دعػػاّ عػػروض ، ُٓمىسكػػلي ال كػػرح فىػػذيك ديعى
وىويكليكفى مىتى  هىػذىا الٍ  كىٍعػدي ً ف كةذؼ لككيل معاكمنا مف الس اؽ ، كةكلل تعال : (كى

ػػضو  ػػاّ المٌػػلي ًلكيػػؿل  يمك ػػا  ى ػػًرا كىجى يىٍععنػػا ً جك مى ػػاًدًةوفى * ةيػػؿ جك  ىٍمًمػػؾي ًليىٍعًسػػي إى كييػػتيـٍ صى
( ]وػكيس:  كفى سىاعىضن كىجى وىٍسػتىٍوًدميكفى ّى وىٍستىٍاًخري ـٍ فى مياي اّ  ىجى ؿه ً ذىا جى [ ، ْٗ-ْٖ ىجى

لسػػػواؽ يف المػػػراد مػػػف ايجػػػؿ  م : فاػػػـ ج وسػػػتاخركف ، كةػػػذؼ لعامػػػل مػػػف ا
  جؿ العذاب الذم سوصوب الساخروف الميكروف لكةكعل كمف هـ عم   اكمتاـ 
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 ( الشرطيتاف :فٍ إالمطمب القامس : )إذا( ك )
ةاؿ الزمخ ػرم :  فك ( ًف( ال ػرطوض ((ج الغرض مف استعمالىما : -ُ

كةػاؿ المػالوي : ((( ذا( ، (ُ(تستعمؿ  ٌج في المعايي المةتممض الم ػككؾ فواػا((
 .(ِ( لما تووف كجكده  ك رج  ،  خّؼ (  ٍف( فإيكاا لمم ككؾ فول((

كمصػػػػػطم  ال ػػػػػؾ كمػػػػػا اسػػػػػتعممل الوػػػػػدام  اسػػػػػتعممل المةػػػػػدذكف ، ةػػػػػاؿ 
الغّوويػػي : ((كالعػػرؽ  ػػوف ( ٍف( ك ( ذا(  فك ايكلػػ  تػػدخؿ عمػػ  مػػا و ػػؾ فػػي 

ككػػذلؾ اسػػتعمؿ  (ّ( الةصػػكؿ((ةصػػكلل ، كالذايوػػض تػػدخؿ عمػػ  مػػا هػػك مةوػػؽ 
ك عػػد  ٍف يوػػؿ  (ْ(ايسػػتاذ ع ػػاس ةسػػف مصػػطم  الم ػػككؾ فوػػل لػػػ( ًف( ال ػػرطوض

الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي تعروػػؼ اليةػػاة لػػػ( ًف( ال ػػرطوض  ايكاػػا(( تسػػتعمؿ فػػي 
ةػػاؿ مػػا يصػػل (( كمػػا  (ٓ( المعػػايي المةتممػػض الكةػػكع كالم ػػككؾ فػػي ةصػػكلاا((

العمػػكـ فػػإفك ( ذا( تسػػتعمؿ لمموطػػكع  ةصػػكلل  ذكػػره اليةػػاة صػػةو  عمػػ  كجػػل
 (        ٔ(كالكذور الكةكع ،  خّؼ ( ًف( التي  صماا ال ؾ كا  ااـ(( 

 وػػػد  فك هػػػذا المصػػػطم  عوػػػب عموػػػل مػػػف ة ػػػؿ الرإػػػي  وكلػػػل : ((كعيػػػد 
الكػػػكفووف... ( ٍف( معوػػػدة لم ػػػؾ ، تعػػػال  ا عيػػػل... كالجػػػكاب  فك ( ٍف( لوسػػػت 

الوطػػع فػػي اي ػػواّ الجػػائز كةكعاػػا كعػػدـ كةكعاػػا، ج لم ػػؾ، لم ػػؾ ،  ػػؿ لعػػدـ 

                                                 

 ْْٕ/ُ، كويظر : المةرر في اليةك  ُْٕ( المعصؿ في عمـ العر وض، صُ(

 . ّٕٔ( رصؼ الم ايي ص ِ(

 . َُٗ/ِ( جامع الدركس العر وض ّ(

 . ِّٓ/ْ( ويظر : اليةك الكافي ْ(

 . ّٔ-ٗٓ/ْ( معايي اليةك ٓ(

 . ْٔ/ْ( المصدر يعسل ٔ(



734 

 

ػػػػػا ةميػػػػػا :  يكػػػػػل ، تعػػػػػال  ، وسػػػػػتعمؿ الكممػػػػػات اسػػػػػتعماؿ  كلػػػػػك سػػػػػمميا ذلػػػػػؾ  وإن
ٍف كاف وستةوؿ مدلكلاا في ةول((  .(ُ(المخمكةوف، كاع

ػػػا ( ٍف( فوػػػد اسػػػتعممت لمػػػا ةػػػؿ   فػػػػ ( ذا( اسػػػتعممت لمػػػا كذػػػر كةكعػػػل،  مك
:  ف ( ذا( تسػتعمؿ فػي ال ػرط المتةوػؽ كةكعػل  كةكعل ، كلوس كما ةوػؿ ،  م

كذػػر  ـ ةػػؿ ، كةػػع  ـ لػػـ ووػػع  عػػد ، لػػذلؾ اسػػتعممت مػػف دكف ( ٍف( فومػػا وتعمػػؽ 
 عّمات الساعض الك رل  ك م اهد وكـ الووامض التي ج  د مياػا ، يياػا  خ ػار 

 مف ا ، س ةايل ، كهك  صدؽ الوائموف .
 (ل ػرط المتةوػؽ الكةػكع  خػػّؼ ( فٍ ( ذا( تسػتعمؿ فػػي ا فك  ذكػر الم ػرد 

ػػػوكٍت ( ]اجي ػػػواؽ: كوكلػػػل تعػػػال : ( ، [ وعيػػػي  ف هػػػذا كاةػػػع ج ًُ ذىا السكػػػمىاّ اي ى
[ ؛ ُلػػذلؾ ةػػاؿ تعػػال : (وىػػا  ىوحاىػػا اليك ًػػيح ً ذىا طىمكٍوػػتيـي اليلسىػػاّ( ] الطػػّؽ:  (ِ(مةالػػض

ّى تىًةؿح لىلي ًمف  ىٍعدي يفك الطّؽ ايكؿ وكذر كةكعل، كةاؿ تعال : (فىًإف طى  مكوىاىا فى
ٍورىهي(}ال وػػػرة :  ػػػا غى ٍكجن تكػػػ ى تىػػػيًك ى زى { كالموصػػػكد طػػػّؽ الرجػػػؿ زكجتػػػل  عػػػد َِّةى

ػػاّ  الطػػّؽ ايكؿ كالذػػايي، كهػػذا يػػادر  ك ةموػػؿ مػػا ووػػع ، كةػػاؿ تعػػال : (ً ذىا جى
( ]اليصػػػر:  ( الرسػػػكؿ ([ كعيػػػد يػػػزكؿ هػػػذه السػػػكرة ازداد ُيىٍصػػػري المكػػػًل كىاٍلعىػػػٍت ي

ػا ةػد تػـ  ،  ووويا  افك يصػر ا كفتةػل الم ػوف كدخػكؿ اليػاس فػي دوػف ا  فكاجن
ك فك عممل ةد اكتمؿ ؛ فوككف ةد  دكل رسالتل ممػا جعمػل و ػعر  ػاةتراب التةاةػل 

) ػػػالرفوؽ ايعمػػػ ، كلػػػك يزلػػػت السػػػكرة  اسػػػتعماؿ ( ٍف( ، لجعمػػػت الرسػػػكؿ  )
)ّن، كفػػي التعسػػور  ف هػػذه السػػكرة  ( و ػػعر  ػػافك طروػػؽ الرسػػالض ج وػػزاؿ طػػكو

                                                 

 .ٕٖ/ ْإي، (  رح الر ُ(

، كا وإػػاح فػػي عمػػـك ُٖٔ، كمعتػػاح العمػػـك لمسػػككاكي ص ٔٓ/ ِ( ويظػػر: الموتإػػب، ِ(
 .ّٓال ّغض لمخطوب الوزكويي، 
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( كةػاؿ :  يكػل ( فاطمػض (هي  خػر سػكرة يزلػت ، كعيػدها دعػا رسػكؿ ا (
 . (ُ(ةد ييًعوىٍت  ليك يعسي

ويذى لػػػٍت  ـٍ كى ػػػٍركي كا المكػػػلى وىيصي ػػػري ييػػػكا ً ف تىيصي كةػػػاؿ تعػػػال : (وىػػػا  ىوحاىػػػا الكػػػًذوفى  مى
( }]مةمػػد:  ـٍ ا ج روػػب فوػػل  ٍف يصػػر اليػػاس دويػػل ،  وػػد  يكػػل [ فيصػػر ٕ ىٍةػػدىامىكي

سىػيىضي ةىػاليكٍا لىيىػا هىػػًذًه  ػاٍّتايـي اٍلةى ةمكما ويصر الياس دوف ا ، كةػاؿ تعػال : (فىػًإذىا جى
مىف مكعىلي( ]ايعراؼ:  كٍا ً ميكسى  كى ـٍ سىولئىضه وىطكوكري ف تيًصٍ اي [ هكػذا كػاف ةػـك ُُّكىاًع

ئوؿ ج و كركف ا عم  يعمل كما كاف  كذرها فػي ( مف  يي  سرامكس  (
ٍف  صػا تاـ سػوئض مػا وت ػاّمكف  ي ػواـ ، فاسػتعمؿ ( ذا( مػع   داوض  ومػاياـ ، كاع
الةسيض ، كهػي ميعىركفػض  ػػ(اؿ( الجيسػوض، لإل ػارة  لػ  كذػرة كةكعاػا ، ك( ٍف( مػع 

 السوئض ، كهي يكرة ، لإل ارة  ل  ةمكض كةكعاا
مى  ذى   ىٍيعىٍميىاكةاؿ تعال   ( كىاعً  يىاىل  ىٍعرىضى  اً يسىافً  عى اًيً لً  كى ذىا ً جى  مىسكلي  كىاًع

[ فػيعـ ا ج تعػد كج تةصػ ، تصػوب اليػاس ّٖوىؤيكسنػا( ]اجسػراّ:  كىافى  ال كرح 
كافض ؛ لذلؾ استعمؿ ( ذا(   ود  يكل مػف تصػدل لاػذه الػيعـ  ػا عراض كالتك ػر 

ا .، فّ  د مف  ٍف ومسل ال ر؛ لذ  لؾ استعممت ( ذا(  وإن
ةاؿ الزمخ رم : كلمجاؿ  مكةع ( ٍف( ك( ذا( وزو، كذور مف اليةػاة عػف 
الصػػكاب فوغمطػػكف ، كاست ػػاد عمػػ  ذلػػؾ   وػػت يةػػد ال ػػعراّ ، اسػػتعمؿ فوػػل 

 . (ِ(يصاب((عكس  ( ذا( ك ( ٍف( ، ذـ ةاؿ: ((فمك
، مذػػػؿ  كةػػػد تسػػػتعمؿ ( ٍف( اسػػػتعماؿ ( ذا( ك(( جوكػػػكف  ٌج ليكتػػػض مػػػا 

ي   ػػػػػراز غوػػػػر الةاصػػػػػؿ فػػػػػي معػػػػرض الةاصػػػػػؿ ((  ك تسػػػػػتعمؿ ( ذا(  (ّ(تػػػػكخل
 . (ُ(استعماؿ ( ٍف(  ، ككمتا الةالتوف ج تككف  ٌج لدكاعو  ّغوض

                                                 

 .ُٔٓ/ ْ( ويظر : تعسور الور ف العظوـ ج ف كذور، ُ(

 .ْٓ( ا وإاح في عمـك ال ّغض، صِ(

 .ِّٓ( معتاح العمـك لمسكاكي صّ(
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مف هيا ت رز الةاجض  ل  إركرة استي اط الوكاعد اليةكوػض مػف الوػر ف 
لإركرات الكروـ ، ة ؿ استي اطاا مف   عار العرب التي ج تخمك مما سمي  ا

 سوما فوما وتعمؽ  استعماؿ ( ذا( ك ( ٍف ( جختّؼ كزيواما . ال عروض ، كج
غوػر الجازمػض  تيعد ( ذا( مف  دكات ال ػرطالجـز بيف )إذا( ك)إٍف( : -ِ

، ك( ٍف( مػػػف  دكات ال ػػػرط الجازمػػػض، كةػػػد ةوػػػؿ :  فك  داة ال ػػػرط ج تجػػػـز  ذا 
ّك مػػف ( ذا(  (ِ(كايػػت ج تغوػػر معيػػ  الماإػػي  لػػ  اجسػػتو اؿ كةػػد ت ػػوف  فك كػػ

ك( ٍف( تومػػب الماإػػي  لػػ  معيػػ  اجسػػتو اؿ، كةػػد تػػدخؿ كػػؿا ميامػػا عمػػ  فعػػؿ 
ماإي المعظ كالمعي  ، كةوؿ :   فك ( ذا( ((لػـ تجػـز لمخالعتاػا ( ًف( ال ػرطوض 
؛ كذلؾ يفك ( ذا( ًلما تووف كجػكده   يك رجػ  ،  خػّؼ ( ٍف( ، فإيكاػا لمم ػككؾ 

 (ْ(كيسب هذا الوكؿ  ل  ا ف ال جرم (ّ(فول ((
كةوؿ :  فك ( ٍف( جزمت ؛ ييكاا ةرؼ كةد  يخمصػت لم ػرط ، كلػـ تجػـز 

 .(ٓ(( ذا( ؛ ييكاا لـ تخمص لل ،  ؿ هي ظرفوض مإميض معياه
كالذم و دك  فك ( ذا( لىمكا كايت مستعممض لم رط المتةوػؽ كةكعػل ، فإيكاػا 

لل ، كةد اةتاجت  لول ( ٍف( يفك  ػرطاا غوػر لـ تةتج  ل  جزمل لتاكود ةصك 
 متةوؽ الكةكع. 

                                                                                                                

، كالجيػػػػػػػ  الػػػػػػػدايي،  ٕٓ -ْٓ، كا وإػػػػػػػاح، ص َُٓ( ويظػػػػػػػر : معتػػػػػػػاح العمػػػػػػػـك ص ُ(
 ِٖ-ِٕ/ٖ، كالزوادة كا ةساف في عمـك الور ف ُِّص

 .ْٓ( ويظر: الممخص في  عراب الور ف لمت روزم، صِ(

 . ّٕٔ( الجي  الدايي صّ(

 . ِٔ/ٕ( ويظر خزايض ايدب لع د الوادر ال غدادم ِ(

، كالزوػػادة  ِِٕ/ ّعمػػـك الوػػر ف، ،  كال رهػػاف فػػي ْٕٓ/ُ( ويظػػر: المةػػرر فػػي اليةػػك ٓ(
 .ِٖ/ٖكا ةساف في عمـك الور ف ج ف عوومض المكلي 
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وعوػد الععػؿ  المطمب السادس : الع قة بػيف صػيغة الشػرط كدءلتػه : 
في الغالػب  ذا( دؿك  ذا جاّ  عد (إف ، الماإي في المغض كةكعل في زمف مإ 

المغػض ا المإارع فاك في مك  ل  زمف الةاؿ كاجستو اؿ ،  كايومب  ،عم  التكرار
ػػ ذا جػػاّ  عػػد (إوػػدؿ عمػػ  الةػػاؿ كاجسػػتو اؿ ، فػػ عمػػ  التكػػرار ،  اذا ( دؿ  وإن

 ػػرطاا غال ػػا مػػا وكػػكف  فك إفػػ ، تسػػتعمؿ فػػي ال ػػرط المتةوػػؽ كةكعػػل (ذا(  فك كي
ّن ماإػػػون  ّن مإػػػارعن  ذا جػػػاّ ال ػػػرط إ، فػػػ افعػػػ  فٍ   ػػػد مػػػف  ، فػػػّ اك الجػػػكاب فعػػػ

ّن ماإػػػونا ، وكػػػكف كركده  اػػػذه الصػػػوغض لدجلػػػض معويػػػض ، ف وػػػد جػػػاّ ال ػػػرط فعػػػ
ا  ييًزؿى ً لى  الركسيػكًؿ تىػرىل  ذىا سىًمعيكٍا مى ّن مإارعا في ةكلل تعال : (كىاًع كالجكاب فع

ـٍ تىًعػػوضي ًمػػفى الػػدكٍمًع( ]المائػػدة:  [ فمػػك ةوػػؿ فػػي الكػػّـ : ر وػػتى  عوػػياـ ّٖ ىٍعويػػيىاي
تيمػي عمػواـ مػف تعوض مف الػدمع ، لكػاف المػراد ةصػكؿ  كػائاـ  عػد  ٍف تػـ مػا 

الوػػػر ف ،  ٌج  فك كركد الجػػػكاب  صػػػوغض المإػػػارع ، وػػػدؿ عمػػػ   فك المػػػراد مػػػف 
ا وض  ٍف تككف  معي   فك  كاّهـ و د  مف  كؿ استماعاـ لتّكتل ، كوستمر ما 
 وػػػػي ويتمػػػػ  عمػػػػواـ ، كوةصػػػػؿ هػػػػذا فػػػػي كػػػػؿ مػػػػرة ، كهػػػػذه ا وػػػػض يزلػػػػت  ةػػػػؽ 

 الوسوسوف كالره اف مف يصارل الة  ض. 
ّن مإػػارعن ك   ّن ماإػػون  اةػػد جػػاّ ال ػػرط فعػػ كوكلػػل تعػػال :  اكالجػػكاب فعػػ

لك  ميٍستىٍكً رنا( ]لوماف:  مىٍوًل  وىاتييىا كى ذىا تيٍتمى  عى ا مػف [ كالمراد  يكػل وػكللي مسػتك رن ٕ(كىاًع
كعمػ  خػّؼ ذلػؾ ةػاؿ المػؤميوف كوكلػل تعػال :  ،  كؿ  وض وسمعاا ل ػدة كعػره

مىٍوًاـٍ  ذىا ويٍتمى  عى يكا( ]الوصػص:  (كىاًع [ ،  يكاػـ ووكلػكف ذلػؾ مػف  كؿ  وػض ّٓةىاليكا  مى
ـٍ  ـٍ  وىاتيػػلي زىادىٍتايػػ مىػػٍوًا ذىا تيًموىػػٍت عى ػػا ةكلػػل تعػػال : (كىاًع تتمػػ  عمػػواـ ل ػػدة  ومػػاياـ ،  مك

اينا( ]اي [ فالمعي  :  فك زوادة  وماياـ تككف  عد العراغ مف استماعاـ ِيعاؿ:ً ومى
زوػػادة ا ومػػػاف تةتػػػاج  لػػ  تػػػد ر مػػػا وتمػػ  مػػػف ا وػػػات  لمػػا وتمػػػ  عمػػػواـ ؛ يفك 

ف وػػػتـ  صػػػغاؤهـ  لواػػػػا ،  وػػػتـ ذلػػػػؾ  ٌج  عػػػد  كالتػػػاذر  اسػػػمك اا كمعايواػػػا ، كج
ّن مإػارعنا كي، كوةصؿ هذا في كؿ مػرة  ًّ مػف ال ػرط كالجػكاب جػاّ فعػ ٌف كػ

ـٍ  وىاتييىػػا  ىوليىػػاتو تى  مىػػٍوًا ذىا تيٍتمىػػ  عى كا فػػي ةكلػػل تعػػال : (كىاًع ػػكًه الكػػًذوفى كىعىػػري ٍعػػًرؼي ًفػػي كيجي
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( ]الةػػػػػج:  ػػػػػرى [ ، دؿ عمػػػػػ   فك المعيػػػػػ  : تعػػػػػرؼ ا يكػػػػػار فػػػػػي كجػػػػػكه ِٕاٍلمييكى
الكػػافروف مػػف  كؿ مػػا وتمػػ  عمػػواـ مػػف ا وػػات ، ذػػـ و وػػكف فػػي هػػذه الةالػػض كج 
وعركف ،   ؿ و تد غوإاـ ةت  وكػادكف ويوإػكف عمػ  المػؤميوف فووتمػكياـ ، 

 غورهـ ةوف وعركف مستك روف. كهذا  خّؼ ةاؿ 
كا  ػػػرح كا ً اىػػػا خى ػػػري ػػػا ويػػػٍؤًمفي ً آوىاًتيىػػػا الكػػػًذوفى ً ذىا ذيكل كةػػػد كرد ةكلػػػل تعػػػال : (ً يكمى

( ]السػػػجدة: كفى ـٍ ج وىٍسػػػتىٍكً ري ـٍ كىهيػػػ ٍمػػػًد رى لًاػػػ كا ً ةى ػػػ كةي سى دنا كى [ مػػػف السػػػيض  ٍف ُٓسيػػػجك
هػػػذه ا وػػػض الكرومػػػض ،  ك  ا  ذا تػػػّ  ك اسػػػتمع  لػػػ مسػػػ ةن  اواػػػكل المسػػػمـ سػػػاجدن 

غورهػػػا مػػػف  وػػػات السػػػجدة ، كلػػػـ وسػػػفك هػػػذا فومػػػا سػػػكاها ، لػػػذلؾ جػػػاّ الجػػػكاب 
كا  ػرح ـٍ  وىاتي الركٍةمىف خى مىٍوًا  صوغض الماإي ، كمف ذلؾ ةكلل تعال : (ً ذىا تيٍتمى  عى

دنا كى يًكًوا( ]مروـ:  [ ، هكذا كػاف ةػاؿ الصػالةوف المتمسػكوف  ػدوياـ مػف ٖٓسيجك
( ككركد الجػػػػكاب  صػػػػوغض الععػػػػؿ اع الرسػػػػؿ ة ػػػػؿ م عػػػػث الي ػػػػي مةمػػػػد ( ت ػػػػ

الماإػػي وػػدؿ عمػػ   فك سػػجكدهـ كػػاف عيػػد اسػػتماعاـ  لػػ   وػػات توا ػػؿ  وػػات 
كفى  ـٍ وىًخػػػرح مىػػػٍوًا السػػػجدة فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ . كةػػػد كرد ةكلػػػل تعػػػال : (ً ذىا ويٍتمىػػػ  عى

دنا( ]ا سػػػراّ:  ا مػػػف  هػػػؿ العمػػػـ مػػػف  هػػػؿ عػػػددن [ كالمعيػػػ   فك ًَُٕلأىٍذةىػػػاًف سيػػػجك
الكتػػػاب  ذا وتمػػػ  عمػػػواـ الوػػػر ف واػػػككف سػػػاجدوف ، كالتعووػػػر عػػػف هػػػذا المعيػػػ  
ػا اسػتمرار سػجكدهـ مػا  وػي   صوغض الععؿ المإارع ودؿ عم   ةػد  مػروف :  مك
مكا  يكاـ وسجدكف كمما تموت عمواـ  وات مف الور ف فواا  الور ف وتم  عمواـ ، كاع

يعػػـ عمػػواـ  ا  تعػػال  الػػذم يفك سػػجكدهـ هػػذا كػػاف  ػػكرن   وػػض السػػجدة  ـ ج ؛
 ا طكوّ .  ا سّـ  عد  ٍف كايكا م ركوف عم  دوف   ائاـ ك جدادهـ دهرن 

 : )إذا( الظرفية مير المضمَّنة معنى الشرط:  المبحث الثاني
ا فماا  ةساـ  : ايكؿ :  ف تكػكف  ةاؿ المرادم : ((( ذا(  ذا كايت اسمن

الذػػايي :  ف تكػػكف  َََويسػػتو ؿ مػػف الزمػػاف متإػػميض معيػػ  ال ػػرط  ظرفنػػا لمػػا
ظرفنػػا لمػػا ويسػػتو ؿ مػػف الزمػػاف ، يةػػك ةكلػػل تعػػال  : (كىالػػيكٍجـً ً ذىا هىػػكىل( ]الػػيجـ: 
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[  كالماإػػػي  عػػػدها فػػػي معيػػػ  المسػػػتو ؿ ، كمػػػا كػػػاف  عػػػد المتإػػػميض معيػػػ  ُ
  (ُ(ال رط(( 

 ؿ ا ػػػف ه ػػػػاـ :كتةػػػت عيػػػكاف: فػػػػي خػػػركج ( ذا( عػػػػف ال ػػػرطوض ، ةػػػػا
كفى ( ]ال ػػػكرل ـٍ وىٍغًعػػري ػػػا غىًإػػ يكا هيػػػ ذىا مى [ كةكلػػػل ّٕ: ((كمذمػػل ةكلػػػل تعػػال  : (كىاًع
( ]ال ػػػكرل: كفى ـٍ وىيتىًصػػػري ػػػا ىايـي اٍل ىٍغػػػيي هيػػػ فػػػإذا فوامػػػا [ ّٗتعػػػال : (كىالكػػػًذوفى ً ذىا  ىصى

ظػػػرؼ لخ ػػػر الم تػػػد   عػػػدها ، كلػػػك كايػػػت  ػػػرطوض  ، كالجممػػػض اجسػػػموض  جكا نػػػا 
 . (ِ(يت  العاّ((جةتر 

فوػػػد  جمػػػع اليةػػػاة عمػػػ   فك ( ذا( تػػػرد فػػػي المغػػػض كالوػػػر ف الكػػػروـ عمػػػ  
ذّذض  ةساـ رئوسض : ايكؿ : ظرفوض مإمكيض معي  ال رط  ، كالذػايي : ظرفوػض 
جمػػاع اليةػػاة عمػػ  الوػػكؿ  غوػػر مإػػمكيض معيػػ  ال ػػرط ، كالذالػػث : فجائوػػض ، كاع

ذا ذكػركا  فك ( ذا( ؿ فػي ال ػدّ  ٌياػـ   الوسـ الذػايي معاػكـ يةػكم خػاطح ، ك ةػك 
ذف  وياػا ك ػوف الظػركؼ  تاتي ظرفوض غور مإميض معيػ  ال ػرط ، فمػا العػرؽ 

 ؟ 
تي  معي  الظػرؼ كػػ(ةوف(  ٌج  ذا اسػتعممت اكالةوووض  فك (  ذا ( ج ت

لمزمف الماإي ، كةع  ػرطل كجكا ػل مػرة كاةػدة ، كةػد توػدـ ذكػر  مذمتاػا ا ظرفن 
ةىاىػػا( ]الكاػػؼ:  رى ًك ىػػا ًفػػي السكػػًعويىًض خى تكػػ  ً ذىا رى فػػي الوػػر ف الكػػروـ كوكلػػل تعػػال : (ةى

[ فجاز  ٍف وواؿ في الكّـ : ةت  ةوف رك ا في السعويض خرةاػا ، ك(ةػوف( ُٕ
عي   فك الخػرؽ كػاف زمػف ركك امػا السػعويض ج تعود غور الظرفوض الزمايوض ، كالم

ـ  ، كا وػػض  اسػػتعماؿ ( ذا( تعوػػد ارت ػػاط الجػػكاب  ال ػػرط  كةكعػػل  عػػده ،  ا ػػره 

                                                 

 ، َّٕ-ّٕٔ( الجي  الدايي : ص ُ(

 -ِِ/ ُكويظػػر: ايمػػالي اليةكوػػض ج ػػف الةاجػػب ََُ/ ُ( مغيػػي الم وػػب ج ػػف ه ػػاـ ِ(
ر ف ، كالزوػادة كا ةسػػاف فػػي عمػػـك الوػػُُُ -َُُ/ ْ، ك ػرح الرإػػي عمػػ  الكافوػػض،  ِّ
ٖ/ِٓ، 
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 ك وتعوف ايمر ايكؿ مف سػ ب  تاخر عيل ، كوةتمؿ ايمراف في هذه ا وض ،
ػػكا ً لى  ػػارىةن  ىٍك لىٍاػػكنا ايعىإح ذىا رى ىٍكا ًتجى ػػا( اليػػزكؿ فػػي ةكلػػل تعػػال : (كىاًع كيػػكؾى ةىاًئمن تىرى ٍواىػػا كى

( كتركػكه وخطػب كةػده [ كالمعيػ   يكاػـ تعرةػكا عػف رسػكؿ ا (ُُ]الجمعض: 
  َ عد  ف ر كا تجارة كما صاة اا مف الماك

فػػػ( ذا( التػػي سػػموت عيػػد اليةػػاة ظرفوػػض غوػػر مإػػميض معيػػ  ال ػػرط ، 
ف جكا اػا ،  يكما هػي فػي الةوووػض  ػرطوض ويػؤت   اػا عيػدما ويػراد  ػرطاا مػف دك 

كاسػػػػتعممت فػػػػي الوػػػػر ف الكػػػػروـ لمػػػػزمف الةػػػػالي كلمػػػػزمف المسػػػػتو ؿ عمػػػػ  اليةػػػػك 
 ا تي : 

استعممت لمزمف الةالي كالمستو ؿ كوكلل تعال : (كىاليكٍجـً ً ذىا هىكىل( -ُ
ك فك الػػػدلوؿ عمػػػ   يكاػػػا  (ُ(اػػػا  توػػػدور (ةػػػوف هػػػكل(يك  [ كوػػػذكر اليةػػػاة ُ]الػػػيجـ: 

كلػػوس ايمػػر كػػذلؾ ،  ػػؿ المعيػػ  :  (ِ(عػػد الوسػػـظرفوػػض غوػػر  ػػرطوض كةكعاػػا  
كاليجـ كمكمػا هػكل ا ف كفػي الػزمف المسػتو ؿ ، فوػد  فػاد الععػؿ تكػرار ةدكذػل ، 
كتةكلت دجلتل الزمايوض مف الماإي  ل  الةاؿ كاجستو اؿ ، كهذا ووتإي  ٍف 
ذا ةوؿ في الكّـ : كاليجـ ةوف هكل  وككف المراد جيس اليجكـ التي تاكم ، كاع
، دؿ الععؿ عم  كةكعل مرة كاةدة كفي زمف ةػد مإػ  ، كاةتإػ  هػذا ايمػر 

 مف اليجكـ . امعوين  ا ٍف وككف المراد يجمن 
ػضه   ػذى اٍلويػرىل كىًهػيى ظىاًلمى كىػذىًلؾى  ىٍخػذي رى لػؾى ً ذىا  ىخى كمف ذلؾ ةكلل تعػال : (كى

ػػًدوده( ]هػػكد:  ػػرى كةكلػػل تعػػال : ( ىػػ (ّ([ًَُِ فك  ىٍخػػذىهي  ىًلػػوـه  ى ـٍ ً ذىا ةىإى اىادىةي  ىٍوػػًيكي
ًصػػػػوكًض اٍذيىػػػاًف( ]المائػػػػدة:  ػػػػٍكتي ًةػػػػوفى اٍلكى ـي اٍلمى ػػػدىكي كةكلػػػػل تعػػػػال : (ً فك   (ْ([َُٔ ىةى

                                                 

 .َُْٗ( ويظر:  عراب الور ف لميةاس، صُ(

 .ٓٗ/ ُكمغيي الم وب،  ِّ/ ُ( ويظر: ايمالي اليةكوض ج ف الةاجب، ِ(

 .ُْ/ ِ( ويظر: الت واف في  عراب الور ف، ّ(

 .ّْٖ/ ُ( ويظر: المصدر يعسل، ْ(
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ػا( ]المعػارج: ا  كعن زي ًمؽى هىميكعنا * ً ذىا مىسكلي ال كػرح جى كوػذكر ( ُ([ ُِ-ُٗيسىافى خي
ػػ   ال ػػرط ، كهػػذا ووتإػػي ذا( هيػػا ظرفوػػض غوػػر مإػػميض معيػػ  فك (ا اليةػػاة  وإن

  ٍف تككف  تودور (ةوف( ، كج وص  لما ذكريا .
هىػػػا *   ػػػًر ً ذىا تّى اهىا * كىاٍلوىمى ػػػةى كمػػػف ذلػػػؾ ةكلػػػل تعػػػال : (كىال كػػػٍمًس كىإي

ّن ْ-ُكىاليكاىاًر ً ذىا جىّهىا * كىالمكٍوًؿ ً ذىا وىٍغ ىاهىا( ]ال مس:  [ كةد كرد ال ػرط فعػ
 فػػػػاد  كالذايوػػػػض ، كمإػػػػارعا  عػػػػد الذالذػػػػض ، كفػػػػي كػػػػؿٍّ  عػػػػد ( ذا( ايكلػػػػ   اماإػػػػون 

 التكػػرار فػػي الػػزمف الةػػالي كالمسػػتو ؿ ،  ٌج  يكػػل فومػػا و ػػدك ةػػد جػػيّ  الماإػػي
؛ ييكل  يرود الوسـ  يكر ال ػمس الػذم وكػكف  كسػاطض الومػر  عد ايكل  كالذايوض 

،  ك  إػػػوائاا الػػػذم وػػػاتي  الياػػػار ، كهػػػك مػػػا ووا ػػػؿ يػػػكر ا سػػػّـ كإػػػواّه ، 
كالوسـ  الموؿ كظّمل ، كهك ما ووا ؿ الكعر كالإّؿ ، كما وتإ  مف سػواؽ 
ع السػػكرة ، فكػػاف اخػػتّؼ الععمػػوف فػػي الصػػوغض   ػػارة جخػػتّؼ  ػػرع ا ك ػػر 

الجاهموػػض ، كالمإػػارع وعوػػد اجسػػتمرار غوػػر الميوطػػع ، كالماإػػي وعوػػد التكػػرار 
الميوطع ، ككذلؾ ةاؿ الةؽ كالإّؿ ، فالةؽ  ف ظار في مكاف اختع  في 
ٍف ظاػػػػر فػػػي زمػػػاف اختعػػػػ  فػػػي  زميػػػض  خػػػػرل ، كةممػػػا سػػػػاد   مكيػػػض  خػػػرل ، كاع

ػػػػا الإػػػػّؿ فاػػػػك ايغمػػػػب فػػػػي  ايرض  ك اسػػػػتمر فػػػػي   كذػػػػر رض معويػػػػض ،  مك
كممػػا ظاػػر يػػكره  عػػد  اايمكيػػض كايزميػػض ، فػػالمراد فومػػا و ػػدك الوسػػـ  ػػالومر  ػػدرن 

غواب ال مس ، ك الياار كإكئل  ذا جمك  ظممض ايرض  عد كػؿ لومػض غطتاػا 
 ظّماا ، ككذلؾ لك ةوؿ : كالموؿ  ذا غ ػاها ، لكػاف المػراد الوسػـ  الموػؿ كممػا 

ف ةكلػل تعػال : (كىالمكٍوػًؿ ً ذىا وىٍغ ىػاهىا( ، ةٌؿ ،  عد ايوإاّ كػؿ ياػار ، فػالمراد مػ
الوسـ  الموؿ ، كهك مستمر  ظّمل، كلػوس ذمػض مػا ويوػره ، ج  ػدر كج يجػـ كج 

 .ما صيع ا يساف مف كسائؿ ا إاّة 

                                                 

 .  ْٕٔ/ِ( ويظر: المصدر يعسل  ُ(
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مكػػػػ (   ػػػػ  * كىاليكاىػػػػاًر ً ذىا تىجى كمػػػػف ذلػػػػؾ ةكلػػػػل تعػػػػال : (كىالمكٍوػػػػًؿ ً ذىا وىٍغ ى
لوسػػـ  الموػػؿ كهػػك وغطػػي ايرض  ظّمػػل ، ك الياػػار [ ، كالمػػراد اِ-ُ]الموػػؿ: 

كممػػػػا ظاػػػػر ك زاؿ ظممػػػػض الموػػػػؿ ، كمػػػػف ذلػػػػؾ ةكلػػػػل تعػػػػال : (كىالمكٍوػػػػًؿ ً ذىا وىٍسػػػػًر( 
يمػا المػراد الوسػـ ْ]العجر:  [ فموس المراد الوسـ  الموػؿ كممػا ةػؿ  عػد الياػار، كاع

ٍسػعىسى * ، كمف ذلؾ ةكلػل تعػال : (كىالمكٍوػا ف وئن  ا الموؿ كهك ومإي  وئن  ًؿ ً ذىا عى
( ]التككور:  ٍ ً  ً ذىا تىيىعكسى [ كالمراد الوسـ  الموػؿ كممػا  ة ػؿ ظّمػل ُٖ-ُٕكىالصح

  ك  د ر ، ك الص   كمما  إاّ . 
فكٍتايـٍ -ِ ٍوػػػػؼى ً ذىا تىػػػػػكى اسػػػػتعممت لمػػػػزمف المسػػػػتو ؿ ، كوكلػػػػل تعػػػػال : (فىكى

ـٍ كى ىٍد ىارىهيـٍ  كهىاي [ كالمراد مستو ؿ ايةواّ فػي ِٕ( ]مةمد: اٍلمىًّئكىضي وىٍإًر يكفى كيجي
ٍوبى ًفوًل( ] ـٍ ًلوىٍكـو جك رى ٍعيىاهي مى [ ، ِٓ:  ؿ عمرافالديوا كةكلل تعال : (فىكىٍوؼى ً ذىا جى

مىػػػ  هىػػػػؤيجّ  ػػػًاودو كىًجٍئيىػػػا  ًػػػؾى عى ػػػضو ً  ى ٍوػػػؼى ً ذىا ًجٍئيىػػػا ًمػػػف كيػػػؿل  مك كةكلػػػل تعػػػال : (فىكى
 [. ُْ ىًاودنا( ]اليساّ: 

لمراد جمعاـ في المستو ؿ وـك الووامض ، ككػذلؾ المجػيّ  رسػكؿ ا كا
) عم   متل، كهذا ما دؿ عمول الععػؿ الماإػي ؛ لكةكعػل  عػد ( ذا(  ا(   اهدن

ّن مإػارعن  ( ، كةد وجيّ فعػ ـٍ ً ذىا وى ىػاّ ةىػًدوره ٍمًعًاػ مىػ  جى ا كوكلػل تعػال : (كىهيػكى عى
مض، كوتةوؽ هػذا المعيػ   اسػتعماؿ [  م :  ذا  اّ ذلؾ وـك الوواِٗ]ال كرل: 

الماإي ، كجيّ  المإػارع ؛ لوػدؿ عمػ   فك ا ، سػ ةايل ، ةػادر عمػ  ذلػؾ 
 ا ف كفي المستو ؿ كفي كؿ زماف . 

وت وف مما تودـ  فك ( ذا( التي ذكر اليةاة  يكاا ظرفوض غور مإميض 
معي  ال رط ، تختمؼ عف الظركؼ ، فاي لوست ظرفوض مجردة مف كؿ 

عي  مف معايي ال رط ،  ؿ فواا مف ال رط  مراف ، ايكؿ :  فك الععؿ م
الماإي  عدها وعود تكرار ةدكذل ، كالذايي:  يكل تتغور دجلتل مف الزمف 
الماإي  ل  زمف الةاؿ كاجستو اؿ ، كلـ تعود مف ال رط  ٌج الجكاب ، 

ـ : ةسـ ذكر فػ( ذا( ال رطوض  ذف في الور ف الكروـ تاتي عم  ذّذض  ةسا
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 رطاا كصرح  جكا اا ، كةسـ ذكر  رطاا كةذؼ جكا اا لكجكد ما ودؿ 
عمول  ك لككيل معاكما مف السواؽ ، كةسـ اكتيعي   رطاا كلـ ويذكر جكا اا 
لعدـ الةاجض  لول ، كهذا وعيي  يكل لوست ذمض ( ذا( ظرفوض غور مإميض معي  

 ال رط ، كما زعـ اليةاة كالمعسركف .
يةاة عم   فك (ما(  ذا كةعت  عد ( ذا( فاي زائدة لإل اػاـ  ك كوجمع ال

ذا( فػػي الوػػر ف الكػػروـ فػػي ع ػػرة مكاإػػع ،  ، كةػػد كردت (مػػا(  عػػد ( (ُ(لمتككوػػد
ا  ـٍ ً مى ميكديهي ـٍ كىجي اريهي ـٍ كى ىٍ صى ـٍ سىٍمعياي مىٍوًا اؤيكهىا  ىًادى عى تك  ً ذىا مىا جى كوكلل تعال : (ةى

 ) ميػػػكفى ػػػاييكا وىٍعمى وىويػػػكؿي ا َِ]فصػػػمت: كى ػػػا ًمػػػتح [، كةكلػػػل تعػػػال : (كى ػػػافي  ىئًػػػذىا مى يسى
ًوا( ]مروـ:   (ِ([ ٔٔلىسىٍكؼى  يٍخرىجي ةى

 المبحث الثالث : )إذا( الفجائية :
ػػػا ( ذا( فممػػػا وسػػػتو ؿ مػػػف الػػػدهر:  تعريفىػػػا  َََةػػػاؿ سػػػو كول : ((ك مك

كهػػػي التػػػي  ، (ّ( كهػػػي ظػػػرؼ ، كتكػػػكف لم ػػػيّ تكافوػػػل فػػػي ةػػػاؿ  يػػػت فواػػػا((
 سماها اليةاة فوما  عد : ( ذا( العجائوض ، 

كةػػػػاؿ السػػػػوكطي : ((ةػػػػاؿ ا ػػػػف الةاجػػػػب : كمعيػػػػ  المعاجػػػػاة ةإػػػػكر  
ال ػػيّ معػػؾ فػػي كصػػؼ مػػف  كصػػافؾ الععموػػض ، توػػكؿ : خرجػػتي فػػإذا ايسػػد 
 ال ػػاب  ، فمعيػػاه : ةإػػكر ايسػػد معػػؾ فػػي زمػػف كصػػعؾ  ػػالخركج ،  ك فػػي 

مكاف خركجؾ  لصؽ  ؾ مف ةإكره فػي  مكاف خركجؾ ، كةإكره معؾ في

                                                 

 .ُّْ/ُ( ويظر: مغيي الم وب، ُ(

كػػّـ طكوػػؿ عمػػ  (مػػا( فػػي هػػذه المكاإػػع فػػي كتػػا ي (مػػا( فػػي الوػػر ف الكػػروـ /  ( لػػي ِ(
 دراسض يةكوض ، كهك في ايصؿ  طركةتي في الدكتكراه .

 . ِِّ/ْ( كتاب سو كول ّ(
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خركجػػؾ ؛ يفك ذلػػؾ المكػػاف وخصػػؾ دكف ذلػػؾ الزمػػاف ، ككممػػا كػػاف  لصػػؽ ، 
 .(ُ( كايت المعاجاة فول  ةكل((

كهذا وعي  ، استيادنا  ل  هذا التعروػؼ ،  فك ( ذا( العجائوػض تجمػع  ػوف 
 الدجلتوف ، المكايوض كالزمايوض ، لكياا  ل  ايكل   ةرب .

كةوػؿ :  ياػا  (ِ( العك رم : ((كهي ظػرؼ مكػاف عيػد المةووػوف((ةاؿ ك 
  (ّ(ةرؼ ظرؼ زماف ، كةوؿ :  يكاا 

كالصةو   يكاػا ظرفوػض زمايوػض ؛  ذ الػذم و ػدك  فك معيػ  المعاجػاة جػاّ 
ةكػعو ، مػف  مف ا ةساس  مداهمض  مكر ك فعاؿ في زمف ةصور كةروب غور ميتىكى

ّن ةػكؿ ا تعػال  : ( ضن كىاًةػدىةن  ً جك  كىايىػتٍ  ف ً ذلؾ مػذ ػٍوةى ًموػعه  هيػـٍ  فىػإذا صى  لكػدىٍويىا جى
كفى  ري  {ّٓ(}وس : ميٍةإى

فالكعار لـ وعاجؤكا  ورب المكاف ، فود كايكا ة ػؿ الصػوةض فػي الػديوا ، 
كها هـ ا ف  عد الصوةض في ا خػرة ، لكػياـ فكجئػكا  اػذه اليومػض السػروعض  ػوف 

 المكايوف ال عودوف.
اختمػػػػؼ فػػػػي عامػػػػؿ ( ذا( العجائوػػػػض ، فمػػػػياـ مػػػػف ذكػػػػر  فك عاممىػػػػا : 

،  (ْ(عامماػا م ػػتؽ مػػف لعػػظ المعاجػػاة ، كمػياـ مػػف ذكػػر  فك عامماػػا هػػك الخ ػػر
كةػػد مػػر  فك الػػراج  فػػي ( ذا( العجائوػػض  يكاػػا ظػػرؼ زمػػاف ، فاػػي  ذف ميصػػك ض 

 عم  الظرفوض الزمايوض . 

                                                 

 . ِّٔ( ا تواف ص ُ(

 . ُِْ، كويطر: ص  َُْ(  عراب الةدوث الي كم ص ِ(

كا تػػػواف فػػي عمػػـك الوػػر ف ص ، ُٕٖ/ُ، كمغيػػي الم وػػب ٖٓ-ٕٓ/ِ( ويظر:الموتإػػب ّ(
 ُِ/ٖ،كالزوادة كا ةساف في عمـك الور ف ِّٔ

 .ٕٖ/ُ( ويظر : مغيي الم وب ْ(
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عػرب: ةػد كيػتي  ظػفح : ةػاؿ ا ػف ه ػاـ: ((ةالػت ال  المسألة الزنبكريػة
ػػا : فػػإذا هػػك   فك العوػػربى ا ػػدح لسػػعضن مػػف الزي ػػكر ، فػػإذا هػػك هػػي ، كةػػالكا  اوإن

 واها ، كهذا هك الكجل الذم  يكره سو كول لمكا سالل الكسائي... فواؿ سو كول : 
فػإذا هػك هػي ، كج وجػكز اليصػب .. كػؿ ذلػؾ  ػالرفع ، فوػاؿ الكسػائي: العػرب 

 .(ُ(ترفع كؿ ذلؾ كتيصب((
؛ لػػػػػذلؾ ايتوػػػػػد  (ِ(كةػػػػػد  جػػػػػاز اليةػػػػػاة اليصػػػػػب كالرفػػػػػع ، كالجوػػػػػد الرفػػػػػع 

ال صروكف   دة مذهب الككفووف ةت  ((ةاؿ الزجاجي م يعنا عمػ  الكػكفووف : 
( ذا( عيػػػدهـ كاليعامػػػض، ةوػػػؿ لاػػػا اةممػػػي: ةالػػػت  يػػػا طػػػائر، كةوػػػؿ لاػػػا طوػػػرم، 

 .(ّ(ةالت:  يا جمؿ((
التيزوؿ ، فمـ وات اجسػـ  عػد ( ذا( كوؤود مذهب سو كول كال صرووف لغض 

وكػضه  ًهػيى  فىػًإذىا الور ف الكروـ  ٌج  الرفع، كوكؿ ا تعال : (فىاىٍلوىاهىػا العجائوض في  ةى
 [ .َِطل: تىٍسعى ( ]

ذهب اليةاة  لػ   فك ايصػؿ فػي ( ذا(  ارتباط )إذا( الفجائية بػ)الفا ( :
العجائوػض  ٍف ج تػػرت ط  العػػاّ ، كةػد جػػاّت مرت طػػض  العػاّ ، يةػػك: خرجػػت فػػإذا 
ايسػػد، كةػػد اختمػػؼ فواػػا، فمػػياـ مػػف ةػػاؿ  ايكاػػا زائػػدة ،  كمػػياـ مػػف ةػػاؿ  ايكاػػا 

 .(ْ(عاطعض ، كمياـ مف ذهب  ل   يكاا فاّ الجزاّ
ت طض  العاّ فػي مكاإػع كذوػرة ، كغوػر كةد جاّت في الور ف الكروـ مر 

مرت طض في مكاإع  ةؿ ، كو دك  فك ( ذا( العجائوض ج تػرت ط  العػاّ عيػدما وػراد 
                                                 

، ـ ُِِ -َِٗ/ ِ، كويظر: ا يصػاؼ فػي مسػائؿ الخػّؼ،  ٖٖ/ ُ( مغيي الم وب، ُ(
ٗٗ. 

 . ُِْ،  َُْ،   ِٔ( ويظر :  عراب الةدوث الي كم  لمعك رم صِ(

 .ُْٗ/ ّ(  رح الرإي، ّ(

 .ِٕٔ/ ُكمغيي الم وب،  ّٕ( ويظر: الجي  الدايي، صْ(
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عػػػدـ التاكوػػػد عمػػػ   فك ةصػػػكؿ مػػػا  عػػػدها  ا ػػػر ةصػػػكؿ مػػػا ة ماػػػا، كوػػػكؿ ا 
ػاهيـٍ  تعػال : (فىمىمكػا ػؽل(  ايىٍرضً  ًفػي وىٍ غيػكفى  هيػـٍ  ً ذىا  ىيجى [، ِّ]وػكيس: ً غىٍوػًر اٍلةى

فوظاػػر مػػف عػػدـ اسػػتعماؿ العػػاّ  فك  غػػواـ فػػي ايرض ةصػػؿ  عػػد يجػػاتاـ ، 
ػا ػٍيايـي اٍلعىػذىابى  كى ىػٍعيىا كمذػؿ ذلػؾ ةكلػل تعػال : (فىمىمك ( ]الزخػرؼ:  هيػـٍ  ً ذىا عى وىيكيذيػكفى

َٓ. ] 
 مكػا عيػدما ويػراد التاكوػد عمػ   فك ةصػكؿ مػا  عػدها  ا ػر ةصػكؿ مػػا  

اًئعنا وىتىرىةكبي فىًإذىا الكػًذم ة ماا استعممت العا ًدويىًض خى ّ كوكلل تعال : (فىاىٍص ى ى ًفي اٍلمى
لي( ]الوصص:  رىهي ً ايٍمًس وىٍستىٍصًرخي  [. ُٖاٍستىيصى

( كةالض اجستيجاد  ل ةصمتا في كةت كاةد  فةالض خكؼ مكس  (
ػػػ ػػػا  يكتيػػػكٍا  ىخى ػػػكٍا ً مى تكػػػ  ً ذىا فىًرةي ٍذيىاهيـ  ىٍغتىػػػضن فىػػػًإذىا هيػػػـ ، كمػػػف ذلػػػؾ ةكلػػػل تعػػػال : (ةى

( ]اييعاـ: ٍ ًمسيكفى [ كالػذم وؤوػد هػذه ا رادة فػي هػذه ا وػض لعظػض ( غتػض ( ، ْْمح
ػاّ  يىزىعى وىدىهي فىًإذىا ًهيى  ىٍوإى اهي فىًإذىا ًهيى ذيٍع ىافه محً وفه * كى كةكلل تعال : (فىاىٍلوى  عىصى

( ]ايعػػراؼ:  فػػي كتػػب التعاسػػور  فك العصػػا [ كالمعػػركؼ َُٖ-ًَُٕلميكػػاًظًروفى
تةكلت  ل  ذع اف ةاؿ  لوائاا ، كالذع اف الم وف : الةوض الذكر، فتةكلػت ةوػض 

لػػ  فرعػػكف، فممػػا ر هػػا  ياػػا ةاصػػدة  لوػػل ، تةػػكؿ  عظومػػض فػػاغرة فاهػػا مسػػرعض 
كةػػد تػػـ ةصػػكؿ  لوػػاّ العصػػا  (ُ(عػػف سػػروره كاسػػتغاث  مكسػػ   ٍف وكعاػػا عيػػل

ه ك واإػاا ، فػي كةػت كاةػد كموػاـ كاةػد ، كمذػؿ كتةكلاا  ل   فع  ، كيزع ود
ػػػا  ػػػاؾى فىػػػًإذىا ًهػػػيى تىٍموىػػػؼي مى ػػػ   ىٍف  ىٍلػػػًؽ عىصى ٍويىػػػا ً لىػػػ  ميكسى ذلػػػؾ ةكلػػػل تعػػػال : (كى ىٍكةى

( ]ايعػراؼ : ـٍ كىًعًصػوحايـٍ ُُٕوىٍاًفكيكفى [ كةكلػل تعػال : (ةىػاؿى  ىػٍؿ  ىٍلويػكا فىػًإذىا ًة ىػالياي
وكػؿي ً لىٍوػًل ًمػف ًسػٍةرً  ـٍ  ىيكاىػا تىٍسػعى ( ]طػل: ويخى ـٍ المكٍوػؿي ًٔٔه [ كةكلػل تعػال : (كى وىػضه لكايػ

( ]وػس: [ ، فالموػؿ وعوػب الياػار كمتصػؿ ّٕيىٍسمىهي ًمٍيلي اليكاىارى فىًإذىا هيـ محٍظًمميػكفى
  ل .

                                                 

 .ِّٔ/ ِ( ويظر: تعسور الور ف العظوـ ج ف كذور، ُ(
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لػػذلؾ كذػػر اةتػػراف ( ذا( العجائوػػض  العػػاّ فػػي م ػػاهد وػػـك الووامػػض ل ػػدة  
ػػػػؽح فىػػػػًإذىا ًهػػػػيى  هكالاػػػػا كاتصػػػػاؿ كر اتاػػػػا ،  كوكلػػػػل تعػػػػال : (كىاٍةتىػػػػرىبى اٍلكىٍعػػػػدي اٍلةى

كا( ]ايي وػػػاّ:  ػػػاري الكػػػًذوفى كىعىػػػري ػػػضه  ىٍ صى [ كةكلػػػل تعػػػال : (ً ف كىايىػػػٍت ً جك ٕٗ ىاًخصى
( ]وػس:  اًمػديكفى ـٍ خى ضن كىاًةػدىةن فىػًإذىا هيػ ٍوةى ػكًر ِٗصى ييًعػهى ًفػي الصح [ كةكلػل تعػال : (كى

( ]وػس: فىًإذىا هيـ ملفى اي ـٍ وىيًسػميكفى ييًعػهى ًفػي ٍُٓجػدىاًث ً لىػ  رى لًاػ [ كةكلػل تعػال : (كى
ـك ييًعػػهى  ػػاّ المكػػلي ذيػػ ػػف  ى ػػف ًفػػي ايٍرًض ً ٌج مى مى ػػف ًفػػي السكػػمىاكىاًت كى ػػًعؽى مى ػػكًر فىصى الصح

( ]الزمر:  كفى ا ًهػيى زى ًٖٔفوًل  يٍخرىل فىًإذىا هيـ ًةوىاـه وىيظيري ٍجػرىةه [  كةكلل تعال : (فىًإيكمى
 [ ُْ-ُّكىاًةدىةه * فىًإذىا هيـ ً السكاًهرىًة( ]اليازعات: 

ممػػػا توػػػدـ ذكػػػره وت ػػػوف  فك ( ذا( العجائوػػػض كذػػػر اسػػػتعمالاا فػػػي ايمػػػكر 
 ا توض : 
عامض ، سرعاف ما ويوض  ضمكر التي ت وف  فك ا يساف  صعفي ايي -ُ

 العاد مع ا س ةايل كتعال  ، كويكر يعمتل عمول . 
 جيّ يومض ا عم  ع اده  عد  ٍف تطغواـ يعمض ا عمواـ . م-ِ
 في  مكر المعجزات التي  عطاها ا لرسمل -ّ
 في ايمكر التي تتعمؽ  م اهد الووامض .-ْ
كةػػؿك اسػػػتعمالاا  ك يػػػدر فػػػي  مػػكر الخوػػػر كوكلػػػل تعػػػال : (كىج تىٍسػػػتىًكم  

ػػدىاكىةه كىاىيكػػلي  ػػيىضي كىج السكػػولئىضي اٍدفىػػٍع  ًػػالكًتي ًهػػيى  ىٍةسىػػفي فىػػًإذىا الكػػًذم  ىٍويىػػؾى كى ىٍويىػػلي عى سى اٍلةى
ًمػوـه( ]فصػمت:  ًلػيا ةى ويعاجػا  ػل ذا( هيػا فجائوػض ، كهػذا الخوػر ةمكمػا  ، فػػ((ُ([ّْكى

ػػا ويمىوكاهىػػا ً ٌج ذيك  مى كا كى ػػ ىري ػػا ويمىوكاهىػػا ً ٌج الكػػًذوفى صى مى ا يسػػاف ؛ لػػذلؾ ةػػاؿ سػػ ةايل (كى
ظٍّ  ( ]فصمت:  ةى  [.  ّٓعىًظوـو

                                                 

 .ّٕٗ/ ِ( ويظر: الت واف في  عراب الور ف، ُ(
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يوػػؿ سػػو كول عػػف الخموػػؿ ،  فك  كقػػكع )إذا( الفجائيػػة جكابنػػا لمشػػرط :
ػػػا عػػػف العػػػاّ كوػػػكؿ ا ف تعػػػال   ( ذا( العجائوػػػض توػػػع جكا نػػػا لم ػػػرط عكإن : (كىاًع

( ]الركـ: ـٍ وىٍويىطيكفى ـٍ ً ذىا هي ا ةىدكمىٍت  ىٍوًدوًا ـٍ سىولئىضه ً مى  (ُ({ّٔتيًصٍ اي
، (ْ(، كا ػف الةاجػب كالرإػي (ّ(، كا ػف وعػوش (ِ(كهذ ما ذكػره الم ػرد 

 (ٓ(كالمالوي 
( العجائوض توع جكا نا لم رط  ار عض  ركط ، كهي ،  كذكر المرادم ( فك
 ٍف وككف الجكاب جممػض اسػموض ، ك ٍف تكػكف غوػر طم وػض ، ك ٍف ج تػدخؿ عمواػا 

( المؤكػػػػدة  كجعػػػػؿ مػػػػف  ػػػػكاهدها ةكلػػػػل (ٔ( داة يعػػػػي ، ك ٍف ج تػػػػدخؿ عمواػػػػا ( فك
ػػ لً  ًػػ صػػابى  ذا إفػػتعػػال  : (  ّي  فٍ مى (} الػػرـك : ركفى ً ػػت ى سٍ وً  ـٍ ا هيػػذ  ع ػػادهً  فٍ ًمػػ و ػػا

ْٖ} 
، ك إاؼ الدكتكر فاإؿ السامرائي  رطنا خامسنا ((كهػك  ٍف  وةتمػؿ 

  (ٕ( الكّـ معي  المعاجاة((
ذا إفػككذلؾ جعؿ ا ف ه اـ في المغيػي مػف  ػكاهدها ةكلػل تعػال  : ( 

ّي  ل مػػفٍ  ًػػ صػػابى   ا { كةػػكؿ ْٖ(} الػػرـك : وست  ػػركفى  ـٍ ذا هيػػ  ع ػػادهً  فٍ ًمػػ و ػػا
كفى تعال  : ( ـٍ دىٍعكىةن ملفى ايٍرًض ً ذىا  ىيتيـٍ تىٍخريجي اكي  {ِٓ(} الرـك : ذيـك ً ذىا دىعى

                                                 

 . ْٔ-ّٔ/ّ( كتاب سو كول ُ(

 . ُٖٕ/ّ،  ٖٓ/ِ( ويظر : الموتإب ِ(

 ز ُِٔ/ّ( ويظر :  رح المعصؿ ّ(

 . ُُٔ،  َُُ/ْالكافوض  ( ويظر :  رح الرإي عم ْ(

 .َُٓ( ويظر : رصؼ الم ايي ص ٓ(

 . ّٕٓ( ويظر : الجي  الدايي ص ٔ(

 . ٖٗ/ْ( معايي اليةك ٕ(
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ا لم ػرط  عػد ةصػر كةكعاػا جكا نػهذا ما ذكره اليةاة  ٌج  فك ا ف مالػؾ 
ا ةىدكمىٍت مست ادنا  وكلل تعال  تعال   (ُ( ( ال رطوض( فً  ـٍ سىولئىضه ً مى ف تيًصٍ اي : (كىاًع

( ]الػػركـ: ـٍ وىٍويىطيػػكفى ـٍ ً ذىا هيػػ فػػي  كإػػ  كت عػػل فػػي ذلػػؾ ا ػػف ه ػػاـ {  ّٔ ىٍوػػًدوًا
كةد تودـ  يكػل لػـ و ػترط  ،(ِ(( ٍف( فذكر  فك هذا جائز  ذا كايت ايداة المسالؾ 

هػػػذا فػػػي المغيػػػي ، ك ػػػوف خالػػػد ايزهػػػرم  فك ( ذا( العجائوػػػض توػػػع جكا نػػػا لػػػػ( ًف( 
ذىا  (ّ(ال ػػرطوض غوػػر الجازمػػض ال ػػرطوض الجازمػػض ، كلػػػ( ذا(  ، كوكلػػل تعػػال : (كىاًع

ـٍ ً ذىا لىايـ مكٍكره ًفي  وىاًتيىػا( ]وػكيس:  ركاّ مىسكٍتاي [ ُِ ىذىٍةيىا اليكاسى رىٍةمىضن ملف  ىٍعًد إى
 ) ـٍ ويٍ ػػًركيكفى ػػيكيـ  ًػػرى لًا ـٍ ً ذىا فىًروػػؽه مل ػػيكي ػػرك عى ـك ً ذىا كى ىػػؼى الإح ، كةكلػػل تعػػال :  (ذيػػ

( ْٓليةؿ: ]ا كفى ـٍ وىٍجػاىري ًفوًاـ ً اٍلعىػذىاًب ً ذىا هيػ ٍذيىا ميٍترى تك  ً ذىا  ىخى [ كةكلل تعال : (ةى
اىزكٍت ةيميػكبي الكػًذوفى ج ْٔ]المؤميكف:  ذىا ذيًكػرى المكػلي كىٍةػدىهي اٍ ػمى [ كةكلػل تعػال  : (كىاًع

ذىا ذيًكرى الكًذوفى ًمف ديكًيًل  ً  ( ]الزمر: ويٍؤًمييكفى ً ايًخرىًة كىاًع كفى ـٍ وىٍستىٍ ً ري  [. ْٓذىا هي
ت ػػوف ممػػا توػػدـ ذكػػره  فك اليةػػاة ةػػد صػػرةكا  ػػافك ( ذا( العجائوػػض ةػػد توػػع 
جكا نا لػ( ًف( ال رطوض ، ك( ذا( ال رطوض عم  ةد سكاّ ، ك ذ عياـ ا ف مالػؾ 
فػػي التسػػاوؿ ، عيػػدما ا ػػترط  ٍف تكػػكف  داة ال ػػرط ( ٍف( كت عػػل ا ػػف ه ػػاـ فػػي 

جك فمػا  كإ  ال مسالؾ ، كج  د  ٍف وككف ةػد كةػع هػذا مػف ا ػف مالػؾ سػاكنا ، كاع
تعسػػػػػػور ةصػػػػػػر كةػػػػػػكع ( ذا( العجائوػػػػػػض  عػػػػػػد ( ًف( ال ػػػػػػرطوض ، مػػػػػػف دكف ( ذا( 
ال ػػرطوض ؟ كج سػػوما  ذا عمميػػا ، كمػػا سػػواتي ،  فك ( ذا( العجائوػػض كةعػػت جكا نػػا 

اّت جكا نػا لػػ( ذا( لػ( ف( ال رطوض في مكإعوف في الور ف الكروـ ، في ةوف جػ
ال ػػرطوض فػػي تسػػعض مكاإػػع ، ةتػػ   يلػػي لػػـ  جػػد فػػي كتػػب اليةػػك التػػي رجعػػت 
 لواا مف ذكر  فك اليةاة ةد اختمعكا في هػذه الوإػوض ،  وػد  يلػي كجػدت ايسػتاذ 

                                                 

 ِّٖ( ويظر : تساوؿ العكائد ص ُ(

 ُِٗ/ْ( ويظر :  كإ  المسالؾ  ل   لعوض ا ف مالؾ ِ(

 . ُْٗ/ْ( ويظر :  رح التصرو  عم  التكإو  ّ(
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ع اس ةسف ووكؿ ما يصل : ((كةد تغيي ( ذا( العجائوض عف العاّ في الدخكؿ 
دهما متعػؽ عموػػل ، كهػػك  ٍف تكػػكف الجممػػض عمػ  الجممػػض اجسػػموض   ػػرطوف :  ةػػ

كا خػر:  َََاجسموض غور دالض عم  الطمػب ، كج مسػ كةض  يعػي ، كج ياسػه 
غوػػػػر متعػػػػؽ عموػػػػل كهػػػػك  ٍف تكػػػػكف  داة ال ػػػػرط ( ٍف( دكف غورهػػػػا مػػػػف  خكاتاػػػػا 
ال رطوض ، فكذػرة اليةػاة ت ػترطاا ، يةػك :  ٍف تخمػص  ذنا ا خػّص ويععػؾ ، 

يكمػػا تجعػػؿ مذماػػا ( ذا( ال ػػرطوض مسػػتدلوف كفمػػض اليةػػاة ج ت ػػ ترطاا  عوياػػا ، كاع
ػػػػػػػػػ لً  ًػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػابى  ذا إفػػػػػػػػػ وكلػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػال  : (  ّي  فٍ مى  ـٍ ذا هيػػػػػػػػػ  ع ػػػػػػػػػادهً  فٍ ًمػػػػػػػػػ و ػػػػػػػػػا

{ ، كايةسف ايخذ  ر م الومض ،  ذ تؤودها ال ػكاهد ، ْٖ(} الركـ : وست  ركفى 
 (ُ( كج سوما  عض ا وات الور يوض ، كج داعي لمتاكوؿ((

ايستاذ ع اس ةسف عكػس مػا جػاّ ك ػاع فػي كتػب اليةػك، كما ةالل 
كالوكؿ الػذم استةسػيل هػك ةػكؿ الكذػرة ج ةػكؿ الومػض ،  ػؿ لػـ  جػد  ةػدنا ا ػترط 
 ٍف تكػػػػػكف ايداة ( ًف( ال ػػػػػرطوض غوػػػػػر ا ػػػػػف مالػػػػػؾ ، كةػػػػػد ذكػػػػػره  فػػػػػي كتا ػػػػػل : 

كذػرة التساوؿ ، فةسب ، كما  فك اليةاة لـ ومتعتكا لوكلل هذا ، كلػـ وختمعػكا  لػ  
كةمض ، كهذا ظاهر مف خّؿ ال ركط التي كإػعكها عمػ  الجممػض التػي وصػ  
 ٍف تػػػػػدخؿ عمواػػػػػا ( ذا( العجائوػػػػػض التػػػػػي لػػػػػـ تكػػػػػف مػػػػػف  وياػػػػػا ،  ٍف تكػػػػػكف  داة 

 ال رط( ٍف( .
( العجائوػػػػػػػػػػػػػض اذ الخػػػػػػػػػػػػػالؽ عإػػػػػػػػػػػػػومض  فك ( كذكػػػػػػػػػػػػػر اييسػػػػػػػػػػػػػتاذ ع ػػػػػػػػػػػػػد

كذكػػر مػػف هػػذه  (ِ((( جػػاّت ...را طػػض لجػػكاب ال ػػرط فػػي  ةػػدل ع ػػرة  وػػض(( 
ػػف كيػػػؿل  كجي كىهيػػـ مل ػػٍاجي مى كجي كى ػػٍت وىػػٍاجي تكػػ  ً ذىا فيًتةى المكاإػػع ، ةػػكؿ ا تعػػال  : (ةى

ػػػدىبو وىيًسػػػميكفى } ػػػاري الكػػػًذوفى ٔٗةى ػػػضه  ىٍ صى ػػػؽح فىػػػًإذىا ًهػػػيى  ىاًخصى { كىاٍةتىػػػرىبى اٍلكىٍعػػػدي اٍلةى
ػٍف هىػذى  ٍعمىػضو مل ٍومىيىػا ةىػٍد كييكػا ًفػي غى كا وىػا كى ( ] اجي وػاّ :كىعىري [ ٕٗػػٔٗا  ىػٍؿ كييكػا ظىػاًلًموفى

                                                 

 . َّٓ/ْ( اليةك الكافي ُ(

 .َُٗ( ويظر : دراسات ييسمكب الور ف  ، الجّز ايكؿ ، الوسـ ايكؿ ص ِ(
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 لػػػ  ةػػػكؿ الزمخ ػػػرم ، كةػػػد ت ػػػوف فومػػػا توػػػدـ ذكػػػره  فك جػػػكاب ال ػػػرط  امسػػػتيدن 
عماـ  مره .  مةذكؼ لتعظوـ  ايل كاع

ػكٍا  اكذكر  وإن  تكػ  ً ذىا فىًرةي  فك مف هذه المكاإع ، ةكؿ ا تعال  : (ةى
ٍذيىاهيـ  ىٍغتىضن  ا  يكتيكٍا  ىخى ( ]ايً مى ٍ ًمسيػكفى كهػذا سػاك ميػل  ؛  (ُ( [ْْيعػاـ :فىًإذىا هيػـ مح

خػػػػػذياهـ  غتػػػػػض( كلػػػػػوس ةكلػػػػػل  يفك جػػػػػكاب ( ذا( ال ػػػػػرطوض هػػػػػك ةكلػػػػػل تعػػػػػال  :(
 هـ م مسكف( .                                                                                   اتعال  : (فإذ

ا عف العاّ ، كةد كةعػت جكا ػا ا لم رط عكإن جكا ن ك( ذا( العجائوض توع 
لػػػ( ٍف( ك ( ذا( ال ػػرطوتوف مػػػف  دكف سػػكاهما مػػف  دكات ال ػػػرط ، كةػػد  غيػػػت 

  (ِ(عف (العاّ( ؛ يف المعاجاة كالتعووب متوار اف
: ذمػػػػض فػػػػركؽ  ػػػػوف ( ذا( العجائوػػػػض  )إذا( الفجائيػػػػة ك )إذا( الشػػػػرطية

 ك( ذا( ال رطوض كهي :
ض ج ومواػػا  جك جممػػض فعموػػض ، ك( ذا( العجائوػػض ج ومواػػا ( ذا( ال ػػرطو-ُ

  جك جممض اسموض.
 ال رطوض تةتاج  ل  جكاب ، كالعجائوض ج جكاب لاا.-ِ
إػػافض، كالجممػػض  عػػد الجممػػض  عػػد ال ػػرطوض فػػي مكإػػع خعػػض  ا -ّ

 العجائوض ج مةؿك لاا مف ا عراب .
 ض لمةاؿ.ال رطوض لّستو اؿ، هذا هك ايصؿ، كالعجائو-ْ
( ذا( ال ػرطوض توػع فػي صػدر الكػّـ ، ك( ذا( العجائوػض ج توػع فػػي -ٓ

 .(ّ(صدر الكّـ

                                                 

 .  َُٗ( ويظر : المصدر يعسل ص ُ(

 .ُِٔ/ ّ( ويظر:  رح المعصؿ ج ف وعوش، ِ(

، كالزوػادة كا ةسػاف  ِّٔ، كا توػاف فػي عمػـك الوػر ف ّّٕ( ويظر: الجيػ  الػدايي، صّ(
 .َِ/ٖفي عمـك الور ف 
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ذف( فػػي المغػػض ياصػػ ض لمععػػؿ المإػػارع   ػػركط ، كلػػـ تػػرد فػػي  كتػػرد (
ػػذى المكػػلي ًمػػف  ػػا اتكخى الوػػر ف الكػػروـ ، لكػػف كردت (اذان(  ػػالتيكوف ، كوكلػػل تعػػال : (مى

ػػا كىػػافى مىعىػػلي ًمػػفٍ  مى لىػػدو كى مىػػ   كى ـٍ عى ػػاي لىعىػػّ  ىٍعإي مىػػؽى كى ػػا خى ً لىػػلو ً ذنا لكػػذىهىبى كيػػؿح ً لىػػلو ً مى
( ]المؤميػػكف:  ػػا وىًصػػعيكفى افى المكػػًل عىمك [ ، كهػػي ةػػرؼ جػػكاب عيػػد ُٗ ىٍعػػضو سيػػٍ ةى

 اليةاة .
 ت وف مف ال ةث ما واتي :  القاتمة كنتائج البحث :

ر دجلتاا عم  الػزمف  فك ( ذا( ال رطوض في الور ف الكروـ لـ تيةص-ُ
المستو ؿ ،  ؿ جاّ الععؿ  عدها ، ال رط كالجكاب ، في  مذمض غوػر ةمومػض داًج 

 كمعي  .  اعم  الزمف الماإي لعظن 
لـ ودؿ ال رط كالجكاب  عد ( ذا( عم  التكرار دائما ،  ؿ جاّ في -ِ

  مذمض داًج عم  ا فراد . 
ّن -ّ كركدهمػا  كةػؿك  ا ،ماإػون  كرد  رط ( ذا( كجكا اػا فػي ايغمػب فعػ

ّن مإارعن   يياا استعممت في ال رط المتةوؽ كةكعل  . ا فع
جػػػػاّ جػػػػكاب ( ذا( مرت طػػػػا  العػػػػاّ عيػػػػد اختّفػػػػل عػػػػف  ػػػػرطل فػػػػي -ْ

 ك الذ كتوػػض ، ككرد غوػػر مػػرت ط  ك التةووووػػض ،  الدجلػػض الزمايوػػض ،  ك الطم وػػض ،
 كل  .  اا عيد اتةاده  ك اةترا ل مع  رطل في الدجلض اي

كرد دخػػػكؿ ( ذا( عمػػػ  اجسػػػـ فومػػػا وتعمػػػؽ  م ػػػاهد الووامػػػض كفومػػػا -ٓ
 عظـ  مره مف هذه الم اهد ك فاد كةكعل  كؿ مرة . 

ما ةذؼ جكاب ( ذا( لكجكد ما ودؿ عمول ،  ك لمعمـ  ل ،  ك  اكذورن -ٔ
ػ ا مػف السػواؽ ،  ك لمعيػ  معػوف ووتإػول  عمامل كتعظومػل ،  ك لككيػل معاكمن

 المواـ . 
ت وف  فك ( ذا( التي سػموت عيػد اليةػاة ظرفوػض غوػر مإػميض معيػ  -ٕ

ال ػرط ،  يمػػا هػػي فػػي الةوووػػض ( ذا( ال ػػرطوض ، لكػػف اكتعػػي   ػػرطاا مػػف دكف 
 جكا اا . 
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 ػػػػؿ يػػػػدر  كذػػػػر اسػػػػتعماؿ ( ذا( العجائوػػػػض فومػػػػا وةػػػػذر ميػػػػل ، كةػػػػؿك -ٖ
معيػػػ  اسػػػتعمالاا فومػػػا وتعػػػاّؿ  ػػػل ؛ لػػػذا فاػػػي  ةػػػرب  لػػػ  معيػػػ  الم اغتػػػض مػػػف 

 المعاجاة . 
ذهب اليةاة  ل   فك ايصؿ فػي ( ذا( العجائوػض  ٍف ج تػرت ط  العػاّ -ٗ

 ، كةد ت وف كجكب ارت اطاا  العاّ عيد  رادة معي  التعووب . 
عػػػػدـ ارت ػػػػاط ( ذا( العجائوػػػػض  العػػػػاّ عيػػػػد كةكعاػػػػا جكا ػػػػا لم ػػػػرط -َُ

 . اكتعوو ن ا لوواماا مواماا ر طن 
مإػػميض معيػػ  ال ػػرط ، كالتػػي ةوػػؿ  ايكاػػا كردت ( ذا( الظرفوػػض ال-ُُ

كذػػػر مػػػف  ظرفوػػػض مةإػػػض غوػػػر مإػػػميض معيػػػ  ال ػػػرط فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ فػػػي 
 ر عمئض مكإع. 

ػا ( ذا( العجائوػض  كهػي كمػػا ا ، فوػػد كردت فػي سػتض ك ر عػػوف مكإػعن ،  مك
 واتي:

 مكاضع )إذا( الفجائية المقترنة بالفا 
 رةـ ا وض السكرة ا وض ت
تك  ُ كاٍ   ذا ةى ا فىًرةي ٍذيىاهيـ  يكتيكاٍ  ً مى  فىإذا  ىٍغتىضن   ىخى

ٍ ًمسيكفى  هيـ  مح
 ْْ اييعاـ

اهي  فىاىٍلوى  ِ  َُٕ ايعراؼ محً وفه  ذيٍع ىافه  ًهيى  فىإذا عىصى
يىزىعى  ّ اّ ًلميكاًظًروفى  ًهيى  فىإذا وىدىهي  كى  َُٖ ايعراؼ  ىٍوإى
ذا إلػػػ  مكسػػػ   ٍف  لػػػًؽ عصػػػاؾ  فػػػ كةويػػػا  ك  ْ

 فككفاتموؼ ما وهي 
 ُُٕ ايعراؼ

 ملػفى  طىػاًئؼه  مىسكػايـٍ   ذا اتكوىػكاٍ  ً فك الكػًذوفى  ٓ
كٍا فىإذا ال كٍوطىافً  كفى  هيـ تىذىككري  محٍ ًصري

 َُِ ايعراؼ

مىػؽى اً يسىػافى  ٔ ًصػوـه  هيػكى  فىػإذا يحٍطعىػضو  ًمػف خى  خى
 محً وفه 

 ْ اليةؿ
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وكضه  ًهيى  فىإذا فىاىٍلوىاهىا ٕ  َِ طل تىٍسعى  ةى
وكػؿي  كىًعًصػوحايـٍ  ًة ىػاليايـٍ  فىػإذا  ىٍلويػكا ةىػاؿى  ىػؿٍ  ٖ  ويخى

 تىٍسعى   ىيكاىا ًسٍةًرًهـٍ  ًمف ً لىٍولً 
 ٔٔ طل

مىػ  يىٍوًذؼي   ىؿٍ  ٗ ؽل عى  فىػإذا فىوىٍدمىغيػلي  اٍل ىاًطػؿً  ً اٍلةى
ـي  زىاًهؽه  هيكى  لىكي ٍوؿي  كى  تىًصعيكفى  ًممكا اٍلكى

 ُٖ اجي واّ

ػؽح  اٍلكىٍعػدي  كىاٍةتىػرىبى  َُ ػضه  ًهػيى  فىػإذا اٍلةى   ىاًخصى
اري  كا  ىٍ صى  الكًذوفى كىعىري

 ٕٗ اجي واّ

اهي  فىاىٍلوى  ُُ  ِّ ال عراّ محً وفه  ذيٍع ىافه  ًهيى  فىإذا عىصى
يىزىعى  ُِ اّ ًهيى  وىدىهي فىإذا كى  ّّ ال عراّ ًلميكاًظًروفى   ىٍوإى
ػاهي  ميكسىػ  فىػاىٍلوى  ُّ ػا تىٍموىػؼي  ًهػيى  فىػإذا عىصى  مى

 وىٍاًفكيكفى 
 ْٓ ال عراّ

لىوىػدٍ  ُْ ػٍميىا كى ػاهيـٍ  ذىميػكدى  ً لىػ   ىٍرسى ا  ىخى ػاًلةن   ىفً  صى
 وىٍختىًصميكفى  فىًرووىافً  فىإذا هيـٍ  المكلى  اٍع يديكا

 ْٓ اليمؿ

ًدويىضً  ًفي فىاىٍص ى ى  ُٓ اًئعنا اٍلمى  فىػإذا الكػًذم وىتىرىةكبي  خى
رىهي  لي  ً اٍيىٍمسً  اٍستىيصى  ميكسى  لىلي  ةىاؿى  وىٍستىٍصًرخي

 لىغىًكما محً وفه  ً يكؾى 

 ُٖ الوصص

ضن  ً جك  كىايىػتٍ  ً ف ُٔ ػٍوةى  هيػـٍ  فىػإذا كىاًةػدىةن  صى
اًمديكفى   خى

 ِٗ وس

 هيػـ فىػإذا  اليكاىػارى  ًمٍيػلي  يىٍسػمىهي  المكٍوػؿي  لكايػـٍ  كى وىػضه  ُٕ
 محٍظًمميكفى 

 ّٕ وس

ييًعهى  ُٖ كرً  ًفي كى  ً لى  اٍيىٍجدىاثً  ملفى  هيـ فىإذا الصح
 وىيًسميكفى  رى لًاـٍ 

 ُٓ وس

ضن كىاًةػدىةن  ً جك  كىايىتٍ  ً ف ُٗ ػٍوةى ًموػعه  هيػـٍ  فىػإذا صى  جى
كفى  لكدىٍويىا ري  ميٍةإى

 ّٓ وس
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لىـٍ  ِى  َِ يسىافي  وىرى  كى مىٍويىاهي  اٍ ً  فىإذا يحٍطعىضو  ًمف  ىيكا خى
ًصوـه  هيكى   محً وفه  خى

 ٕٕ وس

عىػؿى  الكػًذم ُِ رً  ملػفى  لىكيػـ جى ػرً  ال كػجى  يىػارنا اٍيىٍخإى
ٍيلي  فىإذا  تيكًةديكفى   ىيتـي مل

 َٖ وس

ا ِِ كفى  هيـٍ  فىإذا كىاًةدىةه  زىٍجرىةه  ًهيى  فىًإيكمى  ُٗ الصافات وىيظيري
كفى  ًةوىاـه  هيـ فىإذا  يٍخرىل ًفولً  ييًعهى  ذيـك  ِّ  الزمر وىيظيري

 
ٖٔ 

اٍدفىٍع ً الكًتي ًهيى  ىٍةسىفي فىًإذىا الكًذم  ىٍويىؾى كى ىٍويىلي  ِْ
ًموـه  ًليا ةى  عىدىاكىةه كىاىيكلي كى

 ّْ فصمت

ـي  وىٍخًسػؼى   ىف السكػمىاّ ًفػي مكػف  ى ىًميػتـي ِٓ  ً كيػ
 ًهيى تىميكري  فىإذا ايىٍرضى 

 ُٔ الممؾ

ا ِٔ  ُْ-ُّ اليازعات ً السكاًهرىةً  هيـ زىٍجرىةه كىاًةدىةه * فىإذا ًهيى  فىًإيكمى
 مكاإع ( ذا( العجائوض غور الموتريض  العاّ

رةـ  السكرة ا وض ت
 ا وض

ػا ُ ـي  كيتًػبى  فىمىمك مىػٍوًا ػٍيايـٍ   ذا اٍلًوتىػاؿي  عى  وىٍخ ىػٍكفى  فىًروػؽه مل
 اليكاسى 

 ٕٕ اليساّ 

ٍيايـي  كى ىٍعيىا فىمىمكا ِ ؿو هيـ ً لى  الرلٍجزى  عى  هيـٍ   ذا  ىاًلغيكهي   ىجى
 وىيكيذيكفى 

 ُّٓ ايعراؼ 

اهيـٍ  فىمىمكا ّ  ِّ وكيس ايىٍرضً  ًفي وىٍ غيكفى  هيـٍ   ذا  ىيجى
سحكا فىمىمكا ْ ٍياىا هيـ  ذا  ىٍاسىيىا  ىةى كفى  مل  ُِ اجي واّ وىٍركيإي
اهيـٍ  فىمىمكا ٓ  ٓٔ العيك كت ويٍ ًركيكفى   ذا هيـٍ  اٍل ىرل  ً لى  يىجك
ًمػفٍ  ٔ مىوىكيػـ  ىفٍ   وىاتًػلً  كى ـك  تيػرىابو  ملػف خى  َِ الركـ ى ىػره   ىيػتـي  ذا ذيػ
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كفى   تىيتىً ري
اّهيـ فىمىمكا ٕ ٍياىا هيـ  ذا ً آوىاًتيىا جى كيكفى  مل  ْٕ الزخرؼ وىٍإةى
ٍيايـي اٍلعىذىابى  كى ىٍعيىا فىمىمكا ٖ  َٓ الزخرؼ  وىيكيذيكفى  هيـٍ   ذا عى
لىمكا ٗ ًربى  كى ذىّن  اٍ في  إي ـى مى ٍروى  ٕٓ الزخرؼ وىًصدحكفى  ًمٍيلي  ةىٍكميؾى   ذا مى

 مكاإع ( ذا( العجائوض الكاةعض جكا نا لم رط
رةـ  السكرة ا وض ت

 ا وض
ًمػٍيايـ ُ ػدىةىاتً  وىٍمًمػزيؾى ًفػي مكػف كى  ًمٍياىػا  يٍعطيػكاٍ  فىػًإفٍ  الصك

كاٍ  ف رىإي طيكفى   ذا هيـٍ  ًمياىا ويٍعطىٍكاٍ  لكـٍ  كىاًع  وىٍسخى
 ٖٓ التك ض

ذا ِ ػضن  اليكػاسى   ىذىٍةيىػا كىاع ػركاّ  ىٍعػدً  ملػف رىٍةمى   ذا مىسكػٍتايـٍ  إى
  ًفي  وىاًتيىا مكٍكره  لىايـ

 ُِ وكيس

ـك  ذا ّ ػرك  كى ىػؼى  ذيػ ـٍ  الإح ػيكي ػيكيـ فىًروػؽه   ذا عى   ًػرى لًاـٍ  مل
 ويٍ ًركيكفى 

 ْٓ اليةؿ

تك  ْ ٍذيىا  ذا ةى ًفوًاـ  ىخى كفى  هيـٍ   ذا ً اٍلعىذىابً  ميٍترى  ْٔ المؤميكف وىٍجاىري
ةت  ٓ مىٍوًاـ فىتىٍةيىا  ذا ِى  هيـٍ   ىًدودو  ذا عىذىابو  ذىا  ىا نا عى

ٍ ًمسيكفى  ًفولً   مي
 ٕٕ المؤميكف

ذا ٔ ـى  المكػلً  ً لىػ  ديعيػكا كىاع  فىًروػؽه   ذا  ىٍوػيىايـٍ  كىرىسيػكًلًل ًلػوىٍةكي
ٍيايـ كفى  مل  محٍعًرإي

 ْٖ اليكر

 ِٓ الرـك يتـ تخرجكف ذا  رض مف اي ذا دعاكـ دعكةن  ذـ  ٕ
ـك  ٖ ٍيػلي    ذا ذيػ ػضن  ذاةىايػـ مل ػٍيايـ فىًروػؽه   ذا رىٍةمى   ًػرى لًاـٍ  مل

 ويٍ ًركيكفى 
 ّّ الرـك

ف ٗ ا سىولئىضه  تيًصٍ ايـٍ  كىاًع ـٍ  ذا ةىدكمىتٍ  ً مى  ّٔ الرـك وىٍويىطيكفى  هيـٍ   ىٍوًدوًا
ّي  ل مػػػػػفٍ  ًػػػػػ صػػػػػابى  ذا إفػػػػػ َُ  ْٖ الرـك ـٍ ذا هيػػػػػ  ع ػػػػػادهً  فٍ ًمػػػػػ و ػػػػػا
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 وست  ركفى 
ذا ُُ كفى  هيـٍ   ذا ًمف ديكًيلً  الكًذوفى  ذيًكرى  كىاع  ْٓ الزمر وىٍستىٍ ً ري

 المصادر كالمراجع
ا ف ايي ارم في كتا ل : ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ  وف اليةكووف ال صػرووف -

تكفوػػؽ   ػػراهوـ ، كزارة التعمػػوـ العػػالي كال ةػػث العممػػي ، كالكػػكفووف ، لمػػدكتكر مةوػػي الػػدوف 
 ـ .ُٕٗٗهػ ُّٗٗجامعض المكصؿ ، 

ا تواف في عمـك الور ف لإلماـ جّؿ الدوف ع ػد الػرةمف  ػف   ػي  كػر السػوكطي -
، ةووػػل كعمػػؽ عموػػل كخػػركج  ةادوذػػل فػػككاز  ةمػػد زمرلػػي ، دار الكتػػاب العر ػػي ،  وػػركت ، 

 .ـ ََِٕهػ ُِْٕل ياف ، 
ارت اؼ الإػرب مػف لسػاف العػرب، يذوػر الػدوف مةمػد  ػف وكسػؼ  ػف عمػي  ػف -

هػػػ(، تةووػػؽ الػػدكتكر ْٕٓوكسػػؼ  ػػف ةوػػاف ال ػػاور  ػػا ي ةوػػاف اجيدلسػػي الغريػػاطي (ت:
 ـ.ُْٖٗ-هػَُْْمصطع   ةمد اليماس، الط عض ايكل  

ا ر ػػػاد  لػػػ  عمػػػـ ا عػػػراب، ل ػػػمس الػػػدوف  مةمػػػد  ػػػف  ةمػػػد  ػػػف ع ػػػد المطوػػػؼ -
هػػػػػ( تةووػػػػؽ الػػػػدكتكر وةوػػػػ  مػػػػراد، دار الةػػػػدوث، الوػػػػاهرة، ٓٗٔي الكو ػػػػي، (ت: الور ػػػػ
 ـ.ََِْهػ   ُِْٓ

اي ػػ اه كاليظػػائر فػػي اليةػػك، لجػػّؿ الػػدوف ع ػػد الػػرةمف  ػػف   ػػي  كػػر السػػوكطي -
هػػػػ(  كإػػػػع ةكا ػػػول غروػػػػد ال ػػػوه ، الط عػػػػض الذايوػػػض ، دار الكتػػػػب العمموػػػػض ، ُُٗ(ت : 

 ـ .ََِٕهػ   ُِْٖ وركت ، 
هػ( تةووؽ ع د الةسوف العتمي ،الجػّز ُّٔصكؿ في اليةك ج ف السراج (ت:اي-

ـ ، كالجػػػػّز الذػػػػايي ، مط عػػػػض سػػػػمماف ُُٕٗايكؿ ، مط عػػػػض اليعمػػػػاف، اليجػػػػؼ اج ػػػػرؼ 
 ـ .ُّٕٗهػ   ُّّٗايعظمي ،  غداد ، 

 عػػػػراب الةػػػػدوث الي ػػػػكم ، ي ػػػػي ال وػػػػاّ ع ػػػػد ا  ػػػػف الةسػػػػوف العك ػػػػرم (ت : -
ا لل ي ااف ، الط عض ايكلػ  ، دار العكػر المعاصػر ،  وػركت ، ل يػاف  هػ( تةووؽ ع دُٔٔ

 ـ .ُٖٗٗهػ   َُْٗ، دار العكر، دم ؽ ، سكروا 
هػػػ( ّّٖ عػػراب الوػػر ف ي ػػي جععػػر  ةمػػد  ػػف مةمػػد  ػػف  سػػماعوؿ اليةػػاس (ت:-

 ـ.ََِٔ-هػُِْٕاعتي   ل ال وه خالد العمي، دار المعرفض ،  وركت 
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كعمماا ، ي ي جععر مةمد  ف  ةمد  ف يصر  ف خالكول  عراب الوراّات الس ع -
هػ( إ ط يصل كعمؽ عمول   ك مةمد ايسوكطي، الط عض ايكل ، َّٔايص اايي، (ت : 

 ـ.ََِٔهػ   ُِْٕدار الكتب العمموض،  وركت، 
 عّـ اليسػاّ ، لإلمػاـ العػالـ الةػافظ عمػي  ػف الةسػوف  ػف ه ػض ا  ػف عسػاكر -

مةمػد ع ػػد الػػرةوـ ، الط عػض ايكلػػ  ، دار العكػر  وػػركت ، ل يػػاف ، هػػ( تةووػػؽ ُٕٓ(ت : 
 ـ .ََِْهػ   ُِْْ

ا غػػراب فػػي جػػدؿ ا عػػراب ، كلمػػع ايدلكػػض فػػي  يصػػكؿ اليةػػك ، ي ػػي ال ركػػات -
هػػػ( ةػػدكـ لػػل كعيػػي  تةوووامػػا ، ٕٕٓع ػػدالرةمف كمػػاؿ الػػدوف  ػػف مةمػػد ايي ػػارم ، (ت : 

 ـ.ُٕٓٗهػ   ُّٕٕ سعود ايفغايي ، الجامعض السكروض
هػػ( تةووػؽ الػدكتكر ع ػد ّٕٕا غعاؿ ي ي عمي الةسف  ف  ةمد العارسػي (ت:-

عرا ػل ي ػي  ا  ف عمر الةاج   راهوـ، كهك المسائؿ المصمةض مف كتاب معايي الوراف كاع
 ت(- سةاؽ الزجاج (د

ايمػػػػالي اليةكوػػػػض ،  مػػػػالي الوػػػػر ف الكػػػػروـ ، ي ػػػػي عمػػػػرك عذمػػػػاف  ػػػػف عمػػػػر ف -  
هػ( تةووؽ الدكتكر هػادم ةسػف ةمػكدم ، مكت ػض الياإػض العر وػض ، ْٔٔاجب (ت :الة

 ـ ..ُٖٓٗهػ   َُْٓ وركت  ، 
( ًف( الخعوعػػػض المكسػػػكرة الامػػػزة فػػػي اليةػػػك العر ػػػي ك سػػػالو اا فػػػي لوػػػر ف الكػػػروـ، -

رسالض ماجستور ،  إ راؼ الدكتكر مةمد رفعػت ،  عػداد طػل ع ػد الػرزاؽ ، جامعػض ايزهػر 
 ـ .ُٕٓٗهػ   ُّٓٓلمغض العر وض / ةسـ المغكوات لسيض ، كموض ا

ا يصػػػػاؼ فػػػػي مسػػػػائؿ الخػػػػّؼ لع ػػػػدالرةمف كمػػػػاؿ الػػػػدوف ،  ػػػػي ال ركػػػػات  ػػػػف -
هػػػ( ، ةػػدـ لػػل ككإػػع هكام ػػل كفاارسػػل ةسػػف ةمػػد  إ ػػراؼ الػػدكتكر ٕٕٓايي ػػارم (ت:

 ُٖٗٗهػػ   ُُْٖ موؿ  دوع وعوكب ،  الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،   وركت ،
 ـ .

 يػػكار التيزوػػؿ ك سػػرار التاكوػػؿ، لياصػػر الػػدوف ع ػػد ا  ػػف عمػػر ال وإػػاكم (ت: -
هػػػ(،  عػػداد كتوػػدوـ مةمػػد ع ػػد الػػرةمف المرغ ػػمي ،الط عػػض ايكلػػ  ، دار ُٗٔهػػػ  ك ٖٓٔ

 ت( .- ةواّ التراث العر ي ،  وركت ، (د
ع ػػػدا  ػػػف  كإػػػ  المسػػػالؾ  لػػػ   لعوػػػض ا ػػػف مالػػػؾ ، ي ػػػي مةمػػػد جمػػػاؿ الػػػدوف -

هػػػ( ، تةووػػػؽ ُٕٔوكسػػؼ  ػػف  ةمػػػد  ػػف ع ػػد ا  ػػػف ه ػػاـ اييصػػارم المصػػػرم ( ت : 
 ـ.ُٖٗٗهػ   ُُْٖمةمد مةوي الدوف  ع د الةمود ،  وركت ، 
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ا وإػػػاح فػػػي  ػػػرح المعصػػػؿ ي ػػػي عمػػػرك عذمػػػاف  ػػػف عمػػػر  ػػػف الةاجػػػب (ػػػػ: -
 (.ُّٖٗ -ُُٖٗ(هػ( تةووؽ الدكتكر مكس   يام العمومي ، مط عض العايي،  غداد ْٔٔ

هػػ(  دارة الط اعػض الميوروػض، اليا ػر دار ُٕٓ دائع العكائد ج ف ةوـ الجكزوػض (ت:-
 ت(. -الكتاب العر ي،  وركت (د

ال داوض كاليااوض ، لإلماـ الةافظ   ي العداّ  سماعوؿ  ف كذوػر الور ػي الدم ػوي -
ةمػد غػازم  وإػكف ، هػ( اعتي   اذه الط عض ككذواا ع د الػرةمف الّدةػي ، كمْٕٕ(ت : 

 ـ. ََِٕهػ ُِْٖالط عض العا رة ، دار المعرفض ،  وركت ، ل ياف 
 غوػض الكعػاة فػي ط وػات المغػكوف كاليةػػاة ، لجػّؿ الػدوف ع ػد الػرةمف السػػوكطي -

هػػػ( تةووػػؽ مةمػػد   ػػك العإػػؿ   ػػراهوـ  ، الط عػػض ايكلػػ  ، المكت ػػض العصػػروض ، ُُٗ(ت :
 ـ . ََِٔهػ ُِْٕصودا ،  وركت ، 

ع ػد -هػ(، ةوؽ  يصػكلل، الػدكتكرْٕٓال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي (ت: -
-هػػػػُِّْالػػػرزاؽ الماوػػػدم، ، الط عػػػض ايكلػػػ  ، دار  ةوػػػاّ التػػػراث  العر ػػػي ،  وػػػركت ،

 ـ.ََِِ
هػػ( ْٕٗال رهاف في عمـك الور ف ل در الدوف مةمد  ف ع ػد ا الزرك ػي، (ت: -

 ـ .ََِٔهػ ُِْٕدوث ، الواهرة ،تةووؽ   ي العإؿ الدمواطي ، دارالة
هػػػػ(، تةووػػػؽ ةػػػاـز ِْٕال سػػػوط فػػػي  ػػػرح الكافوػػػض لػػػركف الػػػدوف ا سػػػتر اذم (ت:-

 ـُّٖٗ-هػَُْْسموماف مرزة الةمي،  طركةض دكتكراه، جامعض  غداد، كموض ا داب، 
هػػػػ(، ٕٕٓال وػػػاف فػػػي غروػػػب  عػػػراب الوػػػراف، ي ػػػي ال ركػػػات  ػػػف ايي ػػػارم، (ت: -

 ـ.ُٗٔٗهػ_ ُّٖٗع د الةمود، الواهرة،  تةووؽ الدكتكر طل 
هػ(  رةل كي ره السود  ةمد صػور ، ّٕٔتاكوؿ م كؿ الور ف ج ف ةتو ض (ت : -

 ـ .ُُٖٗهػ   َُُْالط عض الذالذض ، دار الكتب العمموض ،  وركت 
تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاهر الوػػػامكس لمسػػػود مةمػػػد مرتإػػػ   ػػػف مةمػػػد الةويػػػي -

ل ككإػػػع ةكا ػػػول الػػػدكتكر ع ػػػد المػػػيعـ خموػػػؿ   ػػػراهوـ هػػػػ( اعتيػػػ   ػػػَُِٓالز وػػػدم ( ت :
هػػ ُِْٕكايستاذ كروـ سػود مةمػد مةمػكد ، الط عػض ايكلػ  ، دار الكتػب العمموػض ، وػركت 

 ـ . ََِٕ  
تػػاروه ا سػػّـ ككفوػػات الم ػػاهور كايعػػّـ لإلمػػاـ الةػػافظ المػػؤرخ   ػػي ع ػػد ا -

هػػػ( تةووػػؽ مصػػطع  ْٖٕت :   ػػمس الػػدوف مةمػػد  ػػف  ةمػػد عذمػػاف  ػػف ةومػػاز الػػذه ي (
 ـ . ََِٓهػ   ُِْٔع د الوادر عطا ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت 
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هػ(، ُٔٔالت واف في  عراب الور ف ي ي ال واّ ع د ا  ف الةسوف العك رم (ت:-
 ـ.ََِٓ-هػُِْٔدار العكر،  وركت، 

ر الكتاب المجود (تعسور ا ػف تةرور المعي  السدود  كتيكور العوؿ الجدود مف تعسو
هػػ( مؤسسػض التػاروه العر ػي ، الط عػض ايكلػ  ُّّٗعا كر( مةمد الطاهر ا ف عا ػكر (

 ـَََِهػ َُِْ،  وركت 
ق(، ُْٕالتسػػػػاوؿ لعمػػػػـك التيزوػػػػؿ لمةمػػػػد  ػػػػف اةمػػػػد  ػػػػف جػػػػزم الكم ػػػػي، (ت: - 

 ـ.ََِّ -هػ ُِّْالط عض اييكل  ، المكت ض العصروض،  وركت ، 
راّات التيزوػػؿ، الجػامع لموػػراّات الع ػػر، تػالوؼ مةمػػد فاػػد خػػاركؼ، التسػاوؿ لوػػ-

 ـ.ُٗٗٗ-هػَُِْمراجعض مةمد كروـ راج ،  وه الوراّ  دم ؽ، الط عض ايكل ، 
هػػ( تةووػؽ كػكركوس عػكاد، ّّٖالتعاةض فػي اليةػك، ي ػي جععػر اليةػاس (ت: - 

 ـ.ُٓٔٗ -هػُّٖٓمط عض العايي،  غداد، 
لمةمػػي كجػػّؿ الػػدوف السػػوكطي، مكت ػػض المػػّح لمط ػػع تعسػػور الجّلػػوف، جػػّؿ ا-

 ـ.ُٗٔٗهػ   ُّٖٗكالي ر، دم ؽ، 
تعسور الوراف العظوـ، لعماد الدوف   ي العداّ،  سماعوؿ  ف كذوػر الدم ػوي (ت: -

 ـ..َُٖٗهػ   ََُْهػ(، دار المعرفض،  وركت ْٕٕ
زدم تعسػػور مواتػػؿ  ػػف سػػموماف ، ي ػػي الةسػػف مواتػػؿ  ػػف سػػموماف  ػػف و ػػور اي-

هػ( تةووؽ  ةمػد فروػد ، الط عػض ايكلػ  ، دار الكتػب العمموػض ، َُٓ الكجّ ال مخي (ت : 
 ـ .ََِِهػ ُِْْ وركت ، ل ياف ،

هػػػ( ، َُّجػػامع ال وػػاف عػػف تاكوػػؿ  م الوػػراف، لمةمػػد  ػػف جروػػر الط ػػرم (ت: -
 ـ.ََِٔ -هػُِْٔإ ط كتعموؽ مةمكد  اكر، دار  ةواّ التراث العر ي،  وركت، 

هػػػػػ( الط عػػػػض ُٕٔجػػػػامع يةكػػػػاـ الوػػػػر ف ، لمةمػػػػد  ػػػػف   ةمػػػػد الورط ػػػػي (ت: ال-
 ـ.ُٕٔٗ -هػُّٕٖالذايوض، دار الكتاب العر ي، الواهرة، 

هػػ((، تةووػؽ َّْالجمؿ ، ي ي الواسػـ ع ػد الػرةمف  ػف  سػةاؽ الزجػاج (ت : -
ـ كط عػػض  خػػرل ُٕٓٗهػػػ   ُّٕٔ  ػػي  ػػيب، الط عػػض الذايوػػض، مط عػػض كميك ػػؾ،  ػػاروس. 

هػػ   َُْْووؽ الدكتكر عم  تكفوؽ الةمد، الط عض ايكلػ ، دار ايمػؿ، ار ػد، ايردف تة
 ـ .ُْٖٗ

الجمؿ في اليةك لمخموؿ  ف  ةمػد العراهوػدم ، تةووػؽ الػدكتكر فخػر الػدوف ة ػاكة -
 ـ. ُٖٓٗهػ  َُْٓ، الط عض ايكل  ،  وركت 
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هػػػ(، ْٕٗالجيػػ  الػػدايي فػػي ةػػركؼ المعػػايي ، لمةسػػف  ػػف ةاسػػـ المػػرادم (ت: -
تةووػػؽ الػػػدكتكر فخػػر الػػػدوف ة ػػػاكة ،كالػػدكتكر مةمػػػد يػػػدوـ فاإػػؿ ، الط عػػػض اييكلػػػ  ، دار 

 ـ . ُِٗٗهػ  َُّْالكتب العمموض ، ، وركت 
هػ( عم  ََٗهػ(عم   رح اي مكيي (ت : يةكَُِٔةا وض الص اف (ت : -

 -هػ ُِّْ لعوض ا ف مالؾ، تةووؽ: مةمكد  ف الجموؿ، الط عض اييكل ، الواهرة، 
 ـ،ََِِ

هػ( عم   رح ا ف عووؿ عم   لعوض ا ف ُِٕٖةا وض مةمد الخإرم (ت : -
مالؾ ط ع  مط عض دار  ةواّ الكتب العر وض، يصةا اا عوس  ال ا ي الةم ي ك ركائل 

 ت(.-(د
ةجض الوراّات الس ع ، ي ي زرعض، ع د الرةمف  ف مةمد  ف زمجمض -

 ـ.ُّٕٗ-هػُّّٗهػ(، تةووؽ سعود ايفغايي، َِّ(ت:
هػػػػ( ،تةووػػػؽ يػػػكر ّٕٕالةجػػػض فػػػي الوػػػراّات السػػػ ع، ي ػػػي عمػػػي العارسػػػي (ت :-

 ـ  ُِٗٗهػ   ُِّْالدوف ةاكجي ك  ور جك جايي ، الط عض اييكل  ، دم ؽ ، 
هػػػػػ( تةووػػػؽ الػػػػدكتكر مةمػػػكد ةسػػػػيي ّالةػػػركؼ ي ػػػي الةسػػػػوف المزيػػػي (ت: ؽ-

جمعوػض عمػػاؿ المطػا ع التعاكيوػػض،  مةمػكد، كالػدكتكر مةمػػد ةسػف عػػكاد، الط عػض ايكلػػ  ،
 ـ.ُّٖٗهػ   َُّْدار العرةاف لمي ر، عماف، ايردف 

هػػػ( تةووػػؽ الػػدكتكر عمػػي َّْةػػركؼ المعػػايي ، ي ػػي الواسػػـ الزجػػاجي (ت : -
 ـ.ُْٖٗق   َُْْتكفوؽ  الةمد ، الط عض ايكل  ، دار ايمؿ ، ر د، ايردف ، 

 ػػػػػػف السػػػػػػود ال طموكسػػػػػػي الةمػػػػػػؿ فػػػػػػي  صػػػػػػّح الخمػػػػػػؿ مػػػػػػف كتػػػػػػاب الجمػػػػػػؿ ، ج-
هػػػ( تةووػػؽ سػػعود ع ػػد الكػػروـ سػػعكدم، دار الطموعػػض لمط اعػػض كالي ػػر،  وػػركت، ّٕٔ(ت:

 ـ.َُٖٗ
خزايض ايدب كلػب ل ػاب لسػاف العػرب عمػ   ػكاهد  ػرح الكافوػض لع ػد الوػادر  ػف -

 ـ .ُُٖٗهػ   ََُْهػ( تةووؽ ع د السّـ هركف ، مصر َُّٗعمرال غدادم (ت : 
هػػ( ، تةووػؽ مةمػد عمػي ِّٗي العت  عذمػاف  ػف جيػ  (ت: الخصائص  ، ي -

 ـُٔٓٗ-ـ ُٓٓٗاليجار، مط عض دار الكتب المصروض، الواهرة 
دراسػػات فػػي فمسػػعض اليةػػك كالصػػرؼ كالمغػػض كالرسػػـ ، لمػػدكتكر مصػػطع  جػػكاد ، -

 ـ .ُٖٔٗمط عض  سعد ،  غداد ، 
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ر الةػػدوث ، دراسػػات يسػػمكب الوػػراف، لأسػػتاذ مةمػػد ع ػػد الخػػالؽ عإػػومض ، دا-
 ـ . ََِْهػ  ُِْْالواهرة 

الدراسػػات المغكوػػػض فػػػي العػػػراؽ، لمػػػدكتكر ع ػػػد الج ػػػار جععػػػر الوػػػزاز، دار الر ػػػود -
 ـ.ُُٖٗلمي ر،  غداد 

الدر المصكف في عمػـك الكتػاب المكيػكف، يةمػد  ػف وكسػؼ المعػركؼ  السػموف -
لط عػػػض الذايوػػػض هػػػػ( ، تةووػػػؽ ايسػػػتاذ الػػػدكتكر  ةمػػػد مةمػػػد الخػػػراط  ،إٔٓالةم ػػػي (ت:

 ـ.ََِّ-هػُِْْ،
الػػدلوؿ المعاػػرس يلعػػاظ الوػػر ف الكػػروـ، لمػػدكتكر ةسػػوف مةمػػد فامػػي ال ػػافعي ، -

 ـ. ََِِ -هػ ُِِْالط عض الذايوض، دار السّـ لمط اعض ، الواهرة، 
لي ، ظػالـ  ػػف عمػرك ، (ت:- هػػ( تةووػؽ ال ػوه مةمػػد ٗٔدوػكاف   ػي ايسػكد الػديؤى

 ـ.ُْٔٗهػ   ُّْٖذايوض ، مط عض المعارؼ ،  غداد ةسف  ؿ واسوف ،الط عض ال
هػػػ( ، اعتيػػ   ػػل ك ػػرةل ، ٕدوػػكاف ايع ػػ  ايك ػػر ، مومػػكف  ػػف ةػػوس ، (ت: -

 ـ.ََِٓهػ   ُِْٔع د الرةمف المصطاكم ، الط عض ايكل  ، دار المعرفض  وركت ، 
هػػػػػ( ةواتػػػػل ك ػػػػعره ،تةووػػػػؽ ُِٓدوػػػػكاف الطرمػػػػاح  ػػػػف ةكػػػػوـ الطػػػػائي ، (ت : -

 ـُٖٔٗهػ   ُّٖٖعزة ةسف ، دم ؽ ،  الدكتكر
ةوكػػػات ، (ت:يةػػػك- هػػػػ( ، تةووػػػؽ ك ػػػرح الػػػدكتكر ٖٓدوػػػكاف ع وػػػد ا  ػػػف ةػػػوس الرك

 ـ .ُٖٓٗهػ   ُّٖٕمةمد وكسؼ يجـ ، دار صادر ،  وركت ، 
الر ػػاد فػػي  ػػرح ا ر ػػاد، ل ػػمس الػػدوف مةمػػد  ػػف عمػػي ال ػػروؼ الةسػػيي  ػػف -

 ـ.ََِْ عض الكةؼ السيي،  غداد، هػ(، مطُٖٔالسود ال روؼ الجرجايي (ت: 
رصػػػػؼ الم ػػػػايي فػػػػي  ػػػػرح ةػػػػركؼ المعػػػػايي ، يةمػػػػد  ػػػػف ع ػػػػد اليػػػػكر المػػػػالوي -

هػػػ(، تةووػػؽ ايسػػتاذ الػػدكتكر  ةمػػد مةمػػد الخػػراط، الط عػػض الذالذػػض ، دار الومػػـ، َِٕ(ت:
 ـ.ََِِ-هػُِِْدم ؽ ، 
ةمػػػكد ركح المعػػػايي فػػػي تعسػػػور الوػػػر ف العظػػػوـ كالسػػػ ع المذػػػايي ي ػػػي العإػػػؿ م-

هػ(إ طل كصةةل عمػي ع ػد ال ػارم عطوػض ، الط عػض الذايوػض ُِِٕا لكسي ال غدادم ( 
 ـ .َِٓهػ   ُِْٔ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

زاد المسور في عمـ التعسور،  ي ي العرج جماؿ الدوف ع د الرةمف  ف عمػي  ػف -
لط عػػض الذايوػػض ، دار هػػػ(، كإػػع ةكا ػػول،  ةمػػد  ػػمس الػػدوف ، إٗٓمةمػػد الجػػكزم (ت:

 ـ.ََِِ-هػُِِْالكتب العمموض،  وركت ، 
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الزوػػادة كا ةسػػاف فػػي عمػػـك الوػػر ف  ، لإلمػػاـ مةمػػد  ػػف  ةمػػد  ػػف عوومػػض المكػػي -
هػػ ُِْٕهػ( الط عػض اييكلػ  ، جامعػض ال ػارةض ، ا مػارات العر وػض المتةػدة ، َُُٓ(ت: 
 ـ .ََِٔ  

هػػػػػ( تةووػػػػؽ ِّٗجيػػػػ  (ت: سػػػػر صػػػػياعض ا عػػػػراب  ،ي ػػػػي العػػػػت  عذمػػػػاف  ػػػػف-
مصطع  السوا ك خروف، الط عض ايكلػ ، مط عػض مصػطع  ال ػا ي الةم ػي ك كجده، مصػر، 

 ـ.ُْٓٗ-هػُّّٖ
هػ( عم   لعوض ا ف مالؾ : تةووؽ مةمػد مةوػي الػدوف ٕٗٔ رح ا ف عووؿ(ت : -

 ـ.ُْٔٗهػ/ ُّْٖ، مط عض السعادة، مصر، ُْع د الةمود، ط
ي ع ػػػد ا مةمػػػد  ػػػف  ةمػػػد  ػػػف عمػػػي  ػػػف جػػػا ر  ػػػرح  لعوػػػض ا ػػػف مالػػػؾ  ، ي ػػػ-

هػػػػ( تةووػػػؽ الػػػدكتكر ع ػػػد الةموػػػد السػػػود مةمػػػد ع ػػػد الةموػػػد َٖٕالاػػػكارم اييدلسػػػي (ت:
 ـ.َََِ-هػَُِْ

 ػػرح  لعوػػض  ػػف مالػػؾ ل ػػدر الػػدوف جمػػاؿ الػػدوف  ػػف مالػػؾ المعػػركؼ  ػػا ف اليػػاظـ -
 هػ.ُُِّهػ( مط عض الودس،  وركت ٖٔٔ(ت:

  عم   لعوض ا ػف مالػؾ، لخالػد  ػف ع ػد ا ايزهػرم  رح التصرو  عم  التكإو-
، جامعض الواهرة (دَٓٗ(ت:   ت(.-هػ( تةووؽ  ةمد السود سود  ةمد، دار العمـك

 رح جمؿ الزجاجي ، لعمي  ػف مػؤمف المعػركؼ  ػا ف عصػعكر ا  ػ ومي، (ت: -
   هػػََُْهػ( تةووؽ الدكتكر صاةب   ي جياح ،  ةواّ التراث ا سّمي،  غػداد ٗٔٔ
 ـ.ُِٖٗهػ   َُِْ –ـ َُٖٗ

 ػػرح الػػدمامويي عمػػػ  مغيػػي الم وػػػب لإلمػػاـ  ةمػػد  ػػػف   ػػي  كرالػػػدمامويي (ت : -
هػ( صةةل كعمؽ عمول  ةمد عػزك عياوػض ، الط عػض ايكلػ  ، مؤسسػض التػاروه العر ػي ِٖٖ

 ـ ََِٕهػ   ُِْٖ،  وركت ، ل ياف 
  ػراهوـ جزويػػي ، هػػ( ، توػػدوـ ، ٕ ػرح دوػػكاف ايع ػ  ، مومػػكف  ػف ةػػوس ، (ت:-

 ـ .ُٖٔٗهػ   ُّٖٖالط عض ايكل  ، دار الكاتب العر ي ،  وركت ، 
هػػػػ( ، ةػػػدكـ لػػػل ككإػػػع هكام ػػػل ٕ ػػػرح دوػػػكاف ايع ػػػ  ، مومػػػكف  ػػػف ةػػػوس (ت:-

كفاارسػػػل الػػػدكتكر ةيكػػػا يصػػػر الًةتلػػػي ، الط عػػػض الذايوػػػض ، دار الكتػػػاب العر ػػػي ،  وػػػركت ، 
 ـ .ُٗٗٗهػ   ُُْٗ

لكافوػض ، لمةمػد  ػف الةسػف، رإػ  الػدوف ا سػتر اذم (ت:  رح الرإػي عمػ  ا-
 ـ.ُٖٕٗهػ  ُّٖٗهػ( تةووؽ وكسؼ ةسف عمر ،  وركت: ٖٔٔ
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هػ( ةوول كعمؽ عمول مةمد خور طعمض  ُٕٔ رح  ذكر الذهب ج ف ه اـ (ت-
 ـ .ُٗٗٗهػ   َُِْةم ي  ، الط عض اييكل  ، دار المعرفض ،  وركت ، 

هػػ( تةووػؽ ع ػد المػيعـ ُٕٔظ ، ج ػف مالػؾ (ت : رح عمدة الةافظ كعدة الّفػ-
ـ، كط عػػض  خػػرل تةووػػػؽ ُٕٓٗ ةمػػد هروػػدم، الط عػػض ايكلػػػ ، مط عػػض ايمايػػض، الوػػػاهرة 

 ـ.ُٕٕٗ-هػُّٕٗعدياف ع د الرةمف الدكرم، مط عض العايي،  غداد، 
هػػػ( ْٕٗ ػرح عوػكف ا عػػراب لإلمػاـ   ػػي الةسػف  ػف فإػػاؿ المجا ػعي (ت : -

 ـ .ُٖٓٗكر ةيا جموؿ ةداد ، ايردف ،  ر د ةوول كةدمل الدكت
 ػػرح الوصػػائد السػػ ع الطػػكاؿ الجاهموػػات ، ي ػػي  كػػر مةمػػد  ػػف الواسػػـ ايي ػػارم -

 ـ.ُّٔٗهػ( تةووؽ ع د السّـ مةمد هركف، دار المعارؼ، الواهرة ِّٖ(ت: 
هػػػػ( تةووػػػؽ مةمػػػد ُٕٔ ػػػرح ةطػػػر اليػػػدل ك ػػػؿ الصػػػدل ، ج ػػػف ه ػػػاـ، (ت : -

 ـ.ُّٔٗ-هػُّّٖلةمود، الط عض ايكل ، مط عض السعادة، مصر مةوي الدوف ع د ا
هػ( تةووؽ مةمد ع د الغيي ّّٕ رح الكافوض يةمد  ف   راهوـ  ف جماعض (ت:-

 ـ.ُٕٖٗ-هػَُْٖمجود، الط عض ايكل ، مط عض دار ال واف مصر 
هػ( تةووؽ ع د المػيعـ  ةمػد هروػدم، ُٕٔ رح الكافوض ال افوض ج ف مالؾ (ت: -

 ـ.ُِٖٗهػ   َُِْعض ايكل ، مكض المكرمض الط 
هػػػ( تةووػػػؽ الػػدكتكر فػػػائز فػػػارس، ْٔٓ ػػرح الممػػػع ، ج ػػف  رهػػػاف العك ػػػرم (ت:-

 ـ.ُْٖٗ-هػَُْْالط عض ايكل ، الككوت 
 ػػػرح الممػػػع  ،ي ػػػي يصػػػر الكاسػػػطي الإػػػرور (ت: اليصػػػؼ الذػػػايي مػػػف الوػػػرف -

ماجسػػتور، جامعػػض الوػػاهرة ةسػػـ الخػامس الاجػػرم( تةووػػؽ ةسػػف ع ػػد الكػػـر ال ػػرع، رسػػالض 
 ـ.ُّٕٗ-هػُِّٗالمغض العر وض، 

هػػػ( ّْٔ ػرح المعصػؿ  ، لمكفػؽ الػػدوف وعػوش  ػف عمػي  ػػف وعػوش اليةػكم (ت:-
كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر  موؿ  دوع وعوكب، الط عض اييكل  ، دار الكتب العمموض ، 

 ـ.ََُِ -هػ ُِِْ وركت ، 
ي ػػػػي ع ػػػػػد ا  ػػػػف مةمػػػػػد  ػػػػف عوسػػػػػ    ػػػػعاّ العموػػػػؿ فػػػػػي  وإػػػػاح التسػػػػػاوؿ ،-

هػ( تةووؽ الدكتكر ال روؼ ع د ا عمي الةسويي ال ركػاتي، الط عػض َٕٕالسمس ومي (ت:
 ـ.ُٖٔٗ-هػَُْٔايكل  
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إرائر ال عر ي ي الةسػف عمػي  ػف مػؤمف، المعػركؼ  ػا ف عصػعكر اج ػ ومي -
در الكتػب العمموػض  هػ( راجع ةكا ول خموؿ عمراف الميصكر ، الط عض اييكل  ،ّٔٔ(ت: 

 ـ.ُٗٗٗهػ   َُِْ، ل ياف،  وركت،  
إػػػرائر ال ػػػعر ،  ك كتػػػاب مػػػا وجػػػكز لم ػػػاعر ي ػػػي ع ػػػد ا مةمػػػد  ػػػف جععػػػر -

هػػػػ( تةووػػػؽ الػػػدكتكر مةمػػػد زغمػػػكؿ سػػػّـ ، كالػػػدكتكر مةمػػػد ُِْالوػػػزاز الووركايػػػي (ت : 
 ت( .-د(مصطع  هدار ، اليا ر المعارؼ ا سكيدروض 

هػػػ( تةووػػؽ ُّٖالةسػػف مةمػػد  ػػف ع ػػد ا الػػكركاؽ ، (ت : عمػػؿ اليةػػك ، ي ػػي -
ار ، الط عػض اييكلػ  ، دار الكتػب العمموػض ،  وػركت ،  هػػ ُِِْمةمكد مةمد مةمكد يصك

 ـ.ََِِ  
هػػػ( الط عػػض الذايوػػض ، دار  ةوػػاّ ُٕٓالعػػوف لمخموػػؿ  ػػف  ةمػػد العراهوػػدم (ت : -

 ـ ََِٓهػ   ُِْٔالتراث العر ي 
هػ( فػي  ػرح الػدرة ايلعوػض ج ػف معػط (ت: ّٗٔج ف الخ از (ت: الغرة المخعوض -

 ـ.ُُٗٗهػ  ُُُْهػ( مط عض العايي،  غداد ِٖٔ
غوث اليعع في الوراّات الس ع ، لم وه عمي اليػكرم  ػف مةمػد السعاةسػي (ت : -
هػػػػ( تةووػػػؽ  ةمػػػد مةمػػػكد ع ػػػد السػػػموع ال ػػػافعي الةعوػػػاف ، الط عػػػض ايكلػػػ  ، دار ُُُٖ

 ـ .ََِْهػ   ُِْٓ،  وركت  الكتب العمموض
هػػ( تةووػؽ ْٖٔفاتةض ا عػراب فػي  عػراب العاتةػض لتػاج الػدوف ا سػعراوويي (ت:-

 ـ.ُُٖٗ-هػََُْالدكتكر ععوؼ ع د الرةمف، 
فت  الودور الجامع  وف فيي الركاوػض كالدراوػض مػف عمػـ التعسػور،  لمةمػد  ػف عمػي -

 َـ.ُْٔٗ -هػ ُّْٖهػ( مط عض ال ا ي الةم ي، مصر َُِٓال ككايي (ت: 
فػي اليةػك العر ػي، ةكاعػد كتط وػؽ، لمػدكتكر ماػدم المخزكمػي، الط عػض ايكلػػ ، -

 ـ.ُٔٔٗ-هػُّٖٔمط عض مصطع  ال ا ي الةم ي مصر 
هػػػ( تةووػػؽ الػػدكتكر ِْْالوكاعػػد كالعكائػػد ، ي ػػي عمػػر  ػػف ذا ػػت الذمػػايويي (ت: -

مد عمػي العػدكايي،  طركةػض ع د الكهاب مةمكد الكةمض،  إ راؼ الدكتكر ع د الكهاب مة
 ـ. ُٓٗٗدكتكراه، كموض ا داب، جامعض المكصؿ، 

هػ( تةووؽ ع د َُٖالكتاب،  ك كتاب سو كول، ي ي   ر عمرك  ف عذماف (ت:-
 ـ.ُٖٔٗ-ـُٔٔٗالسّـ هركف، دار الكاتب العر ي لمط اعض كالي ر، الواهرة 
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ه التاكوػؿ ، ي ػي الك اؼ عف ةوػائؽ غػكامض التيزوػؿ كعوػكف ايةاكوػؿ فػي كجػك -
هػػػػ(  ، رت ػػػل كإػػػ طل ِٖٓالواسػػـ جػػػار ا مةمػػػكد  ػػػف عمػػػر  ػػػف مةمػػػد الزمخ ػػػرم (ت:

كصػػػةةل ، مةمػػػد ع ػػػد السػػػّـ  ػػػاهوف ، الط عػػػض الذالذػػػض ، دار الكتػػػب العمموػػػض،  وػػػركت، 
 ـ.ََِّ-هػُِْْ

الك ؼ عف كجكه الوػراّات السػ ع كعمماػا كةججاػا، ي ػي مةمػد  ػف   ػي طالػب -
-هػػػَُُْهػػػ(، تةووػػؽ الػػدكتكر مةوػػي الػػدوف رمإػػاف، الط عػػض الذايوػػض، ّْٕالووسػي (ت:

 ـ.ُُٖٗ
هػػ( تةووػؽ ٗٗٓك ؼ الم كؿ في اليةك، لعمي  ف سموماف الةوػدرة الوميػي (ت:-

 ـ.ُْٖٗ-هػَُْْالدكتكر هادم عطوض مطر الط عض ايكل ، مط عض ا ر اد،  غداد، 
هػػػػ( ِّٕعمػػػي (ت:  الكيػػاش فػػػي اليةػػػك كالصػػرؼ ، لعمػػػاد الػػػدوف  سػػماعوؿ  ػػػف-

 ـ.ُِٗٗهػ   ُُِْتةووؽ الدكتكر عمي الك وسي كالدكتكر ص رم   راهوـ  ، الدكةض  ،
هػػػػ( تةووػػػؽ ع ػػػد ال ػػػاةي ع ػػػد ْٖٔل ػػػاب ا عػػػراب ، لمعاإػػػؿ ا سػػػعراوويي (ت: -

-هػػػػػُّٗٗالسػػػػّـ الخزرجػػػػي، رسػػػػالض ماجسػػػػتور، جامعػػػػض ايزهػػػػر، كموػػػػض المغػػػػض العر وػػػػض، 
 ـ.ُٕٗٗ

كتاب ، ي ي جععر عمر  ف عادؿ الدم وي الةي مي المتكف  الم اب في عمـك ال-
هػ، تةووؽ ال ػوه عػادؿ  ةمػد ع ػد المكجػكد، كال ػوه عمػي مةمػد معػكض، َٖٖ عد سيض 

 ـ.ُٖٗٗ-هػُُْٗالط عض اييكل  ، دار الكتب العمموض  وركت ، 
لسػػػاف العػػػرب ،ي ػػػػي العإػػػؿ جمػػػػاؿ الػػػدوف مةمػػػػد  ػػػف مكػػػػـر  ػػػف ميظػػػػكر (ت: -

 ـ.ََِّعض الذايوض، دار صادر ،  وركت ، هػ( ، الط ُُٕ
هػػػ( تةووػػؽ الػػدكتكر ِّٗالممػػع فػػي العر وػػض ، ي ػػي العػػت  عذمػػاف  ػػف جيػػ  (ت: -

 ـ.ُٖٕٗ -هػُّٖٗةسوف مةمد مةمد  روؼ، الط عض ايكل ، عالـ الكتب، الواهرة، 
المذػؿ السػائر فػي  دب الكاتػب كال ػاعر، لإػواّ الػدوف يصػر ا  ػف   ػي الكػػـر -
هػػ( ةووػل كعمػؽ عموػل ال ػوه كامػؿ مةمػد  ّٕٔف مةمد  ف ايذوػر الجػزرم (ت :مةمد  

هػػػػػ   ُُْٗمةمػػػػد عكوإػػػػض ، الط عػػػػض ايكلػػػػ  ، دار الكتػػػػب العمموػػػػض ،  وػػػػركت ،ل يػػػػاف 
 ـ .ُٖٗٗ

هػػػ( تةووػػؽ  ةمػػد َُِمجػػاز الوػػر ف ، لمعمػػر  ػػف مذيػػ    ػػي ع وػػدة  التومػػي (ت:-
 ـ . ََِٔهػ   ُِْٕالعمموض ،  وركت ،فرود المزودم ، الط عض اييكل   ، دارالكتب 
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 ػػك الع ػػاس اةمػػد  ػػف وةوػػ ، تةووػػؽ ع ػػد السػػّـ  هػػػ( ُِٗمجػػالس ذعمػػب: ذعمػػب (ت  -
 ـ.َُٔٗ -ـُٔٓٗمةمد هركف، الط عض الذالذض، دار المعارؼ، مصر

هػػ(تةووؽ   َِٕالمةرر في اليةك ، لعمر  ف عوس   ف  سماعوؿ الارمي (ت:-
لسػػػػموع ، الط عػػػػض اييكلػػػػ  ، دار السػػػػّـ ، الوػػػػاهرة ، ، د ، ميصػػػػكر عمػػػػي مةمػػػػد ع ػػػػد ا

 ـ .ََِٓهػ  ُِْٔ
المةػػرر الػػكجوز فػػي تعسػػور الكتػػاب العزوػػز، لمواإػػي   ػػي مةمػػد ع ػػد الةػػؽ  ػػف -

هػػ( تةووػػؽ ع ػػد السػػّـ ع ػد ال ػػافي مةمػػد، الط عػػض ْٔٓغالػب  ػػف عطوػػض اييدلسػػي (ت:
 ـ.ََُِ-هػُِِْايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت، 

هػػ( تةووػؽ مةػػـر َْٓمختصػر فػي اليةػك ، ي ػي ميصػػكر الجػكالووي ، (ت : ال-
 ـ.َُٕٗجم ي، رسالض ماجستور ، جامعض  غداد، كموض ا داب 

المسػػػػائؿ الم ػػػػكمض ، ي ػػػػي عمػػػػي الةسػػػػف  ػػػػف  ةمػػػػد  ػػػػف ع ػػػػد الغعػػػػار العارسػػػػي -
لعمموػض ، هػ( ةر ه كعمكؽ عمول الدكتكر وةو  مراد ، الط عض اييكل  ، دار الكتب إّٕ(ت:

 ـ . ََِّهػ   ُِْْ وركت ، 
هػػ( تةووػؽ واسػوف ّْٕم كؿ  عراب الوراف ، لمكي  ف   ي طالػب الووسػي (ت:-

 ـ.ُْٕٗ-هػُّْٗمةمد السكاس، دم ؽ ، 
هػػ( تةووػؽ ُُٗالمطالع السعودة في  رح العرودة ، لجػّؿ الػدوف السػوكطي (ت:-

 ـ.ُٕٕٗ غداد الدكتكر ي ااف وس ةسوف، مط عض الجامعض المستيصروض، 
هػػػ( تةووػػؽ الػػدكتكر ع ػػد ّْٖمعػػايي الةػػركؼ ، لعمػػي  ػػف عوسػػ  الرمػػايي (ت:-

العتػػاح  سػػماعوؿ  ػػم ي، الط عػػض اييكلػػ  ، دار ياإػػض مصػػر لمط اعػػض كالي ػػر، الوػػاهرة ، 
 ـ.ُُٖٗ-هػَُُْ

معػػػايي الوػػػر ف  ،ي ػػػي الةسػػػف سػػػعود  ػػػف مسػػػعدة المعػػػركؼ  ػػػايخعش ايكسػػػط -
كفاارسػػل   ػػراهوـ  ػػمس الػػدوف، الط عػػض ايكلػػ  ، دار الكتػػب هػػػ( كإػػع ةكا ػػول ُِٓ(ت:

 ـ.ََِِ-هػُِّْالعمموض،  وركت،  
هػػ( كإػع ةكا ػول َِٕمعايي الور ف  ، ي ي زكروا زواد  ف ع د ا العراّ (ت:-

 ـ.ََِِ-هػُِّْكفاارسل،   راهوـ  مس الدوف، دار الكتب العمموض،  وركت 
عرا ػػل  ،ي ػػي  سػػة- هػػػ( ُُّاؽ الزجػػاج   ػػراهوـ  ػػف السػػرم (ت:معػػايي الوػػر ف كاع

 ـ.ََِْ-هػُِْْتةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د  م ي، دار الةدوث، الواهرة 
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-هػػػػػُّٖٔمعػػػايي اليةػػػػك ، لمػػػػدكتكر فاإػػػػؿ ماػػػػدم صػػػػال  السػػػػامرائي،  غػػػػداد -
 ـ.ُٕٖٗ

هػػػػ(، تةووػػػؽ مةمػػػد ُٕٔمغيػػػي الم وػػػب عػػػف كتػػػب ايعاروػػػب ، ي ػػػف ه ػػػاـ (ت:-
 ت(-مود (دمةوي الدوف ع د الة

هػػػ(، المط عػػض َٔٔمعػػاتو  الغوػػب  ك التعسػػور الك وػػر، لعخػػر الػػدوف الػػرازم (ت: -
 ـ.ُّٖٗهػ   ُّٕٓ –ـ ُّْٗهػ  ُّّٓال اوض 

هػػػ( ِٔٔمعتػاح العمػـك ، ي ػػي وعوػكب وكسػػؼ  ػف مةمػػد  ػف عمػػي السػككاكي (ت:-
،  وػػركت ،  مموػػض،.تةووػػؽ الػػدكتكر ع دالةم ػػد هيػػداكم ، الط عػػض اييكلػػ  ، دار الكتػػب الع

 ـ .َََِهػ   َُِْ
المعصػػػؿ فػػػػي عمػػػػـ العر وػػػػض  ،ي ػػػػي الواسػػػـ مةمػػػػكد  ػػػػف عمػػػػر الزمخ ػػػػرم (ت: -

 ـ.ََِّ -هػ ُِْْهػ( ، الط عض ايكل ، دار الجوؿ،  وركت ، ِٖٓ
هػػػػ( تةووػػػؽ ايسػػػتاذ مةمػػػد ع ػػػد ِٖٓالموتإػػب ، لمةمػػػد  ػػػف وزوػػػد الم ػػػرد (ت: -

 ت(-الخالؽ عإومض، دار الكتاب،  وركت  (د
هػػ( تةووػؽ: عػادؿ  ةمػد ع ػد المكجػكد كعمػي ٗٔٓالموٌرب ، ج ػف عصػعكر (ت:-

 ـ.ُٖٗٗ -ُُْٖمةمد معكض، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت،  
مػػػػّؾ التاكوػػػػؿ ، ي ػػػػي جععػػػػر  ةمػػػػد  ػػػػف   ػػػػراهوـ  ػػػػف الز وػػػػر الذوعػػػػي الغريػػػػاطي -

اييكلػػػػ  ، دار  هػػػػ( كإػػػع ةكا ػػػػول ، ع ػػػدالغيي مةمػػػد عمػػػػي العاسػػػي ، الط عػػػضَٖٕ(ت:
 ـ .ََِٔهػ   ُِْٕالكتب العمموض ،  وركت ، 

الممخص في  عػراب الوػر ف ، ي ػي زكروػا وةوػ   ػف عمػي  ػف مةمػد  ػف الةسػف -
هػػػػ( تةووػػػؽ الػػػدكتكر وةوػػػ  مػػػراد، دار الةػػػدوث، َِٓالمعػػػركؼ  الخطوػػػب الت روػػػزم (ت: 

 ـ.ََِْهػ  ُِْْالواهرة 
هػػ ُِْٖض ايكلػ  ،  وػركت ، ل يػاف اليةك الكافي لأستاذ ع اس ةسػف ، الط عػ-

 ـ .ََِٕ  
يصكص مةووض في المغض كايدب ، ما لـ وي ر مف ايمايي ال جروض ، المجمس -

 ت(-التاسع كالع ركف، تةووؽ ايستاذ الدكتكر ةاتـ صال  الإامف (د
اليكػػػت فػػػػي تعسػػػػور كتػػػػاب سػػػػو كول، ي ػػػػي الةجػػػػاج وكسػػػػؼ  ػػػػف سػػػػموماف ايعمػػػػـ -

ةػػػر ه كإػػػ ط يصػػػل الػػػدكتكر وةوػػػ  مػػػراد، الط عػػػض اييكلػػػ  ، دار هػػػػ( ْٕٔال ػػػيتمرم (ت: 
 ـ.ََِٓهػ  ُِْْالكتب العمموض،  وركت، 
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هػػػػ( ُُٗهمػػػع الاكامػػػع  ػػػرح جمػػػع الجكامػػػع ، لجػػػّؿ الػػػدوف السػػػوكطي، (ت : -
، دار ال ةػكث العمموػض،  تةووؽ ايستاذ ع د السّـ هركف، كالدكتكر ع د العاؿ سػالـ مكػـر

 ـ. ُٕٕٗ-ُٕٓٗهػ ُّٕٗ-ُّْٗالككوت، 
الكسػػػػوط فػػػػي تعسػػػػور الوػػػػراف المجوػػػػد ، ي ػػػػي الةسػػػػف عمػػػػي  ػػػػف  ةمػػػػد الكاةػػػػدم -

هػػػػ( تةووػػػؽ ال ػػػوه عػػػادؿ  ةمػػػد ع ػػػد المكجػػػكد كال ػػػوه عمػػػي مةمػػػد ْٖٔاليوسػػػا كرم (ت:
 ـُْٗٗهػ/ُُْٓمعكض، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت،  

 لبحكثا
جمض  داب الرافػدوف ، جامعػض المكصػؿ ، اجستذياّ  ػ(لمكا( لمةمد ةسوف يجـ ، م-

 ـ .ُِٗٗلسيض  ِّالعدد 
لمػػدكتكر فاإػػؿ صػػال  السػػامرائي ، مجمػػض الإػػاد  فعػػؿ ال ػػرط ، دجلتػػل كزميػػل-

 ـ .ُٖٖٗهػ َُْٖالجّز ايكؿ ،  غداد ، جمادم ا خرة ، 
ما وخعؼ مف ايةرؼ الم  اض  الععؿ ، لمدكتكر فاإؿ السمرائي ، مجمض كموػض -

 ـ ُْٕٗ، لسيض  ّٖا داب ، جامعض  غداد ، العدد 
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 الكتاب الرابعنحكياتي القرآنية : 
 مف مزاعـ النحاة

 التمىيد 
  لغة القرآف فكؽ نحك النحاة

 سـ ا ، كالةمد  ، كالصّة كالسّـ عم  رسكؿ ا ، كعمػ   لػل  
 ك صةا ل كمىف كاجه ، ك عد 

فوػػد كجػػدتي اليةػػاة كذوػػرنا مػػا وصػػعكف لغػػض الوػػر ف الكػػروـ ،  اٌياػػا جػػاّت 
عمػ  غوػر ايصػؿ ؛ اسػػتيادنا  لػ  الوكاعػد اليةكوػض التػػي اسػتي طكها مػف   ػػعار 

ة  لػػ  ةػػد التخمػػ ػػد فوػػل ، كهػػذا مػػا اعتػػرؼ  ػػل العػػرب ، المممػػّك ض  ػػالمةف الميتىعىمك
المغكوكف تةت اسـ : الإركرات ال عروض ، ككاف ايىكلػ   اػـ  ف وعكسػكا هػذه 
المعادلض ؛ يفك الػذم دفعاػـ  ٌكؿ مػرة لكإػع الم يػات اييكلػ  لميةػك ، هػك دافػع 

كجه الةعاظ عم  لغض الور ف الكروـ مف الإواع ، فاذا هك الدافع ايساسي ، فم
ؿ  مػف ةاجػض  لػ  اسػتي اط ةكاعػد المغػض ، ككتا تاػا  لما كجػد صػياع اليةػك اييكى
كتعٌمماػػػا كتعموماػػػا لأ يػػػاّ كايةعػػػاد ، فالةعػػػاظ عمػػػ  لغػػػض الوػػػر ف الكػػػروـ  كػػػاف 
الدافع الكةود لي اة اليةك العر ي ، ككذب كافترل مػف ادعػ  ،  ايكػل كايػت مػع 

 (ُ(كالدكافع اججتماعوض هذا الدافع  دكافع الوكموض العر وض ، 
كلػػػػك صػػػػٌ  هػػػػذا اجدعػػػػاّ ، لةعظػػػػت هػػػػذه الػػػػدكافع  ػػػػاةي المغػػػػات مػػػػف 
الإػػواع ، ك ك ػػر دلوػػؿ عمػػ  ذلػػؾ ،  فك المغػػات العالموػػض كافٌػػض التػػي عاصػػرت 
يػػػػػزكؿ الوػػػػػر ف ، إػػػػػاعت جموعاػػػػػا مػػػػػف دكف اسػػػػػتذياّ ، فوػػػػػد ت ػػػػػدٌلت كتغٌوػػػػػرت 

ـ  صػعض  ساسػوض ،  ٌج كتعٌرعػت  لػ  عػدة لغػات ، ا تعػدت جموعاػا عػف لغػض اي

                                                 

، كالمػػػدارس اليةكوػػػض لخدوجػػػض  ُِمػػػدارس اليةكوػػػض ل ػػػكةي إػػػوؼ ص ( ويظػػػر : : ال ُ(
  ٓٔ-ْٔ/ُالةدوذي 
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المغض العر وض ، فود ةعظاا الور ف الكروـ مػف  ف تت ػدؿ كتتعػرع ، ةتػ  اسػتمرار 
التػػػالوؼ فػػػي اليةػػػك العر ػػػي كػػػاف سػػػ  ل اسػػػتمرار كجػػػكد الوػػػر ف الكػػػروـ مةعكظنػػػا 
ك مسايل العر ي الم وف ؛  ذ لكج الور ف الكروـ لتغورت المغض العر وػض  رٌمتاػا  عػد 

 إكف  إعض ةركف ، كايوطع التالوؼ في اليةك العر ي .عصر اليزكؿ في غ
فود كايت الغاوض ايكل  كايساسوض التي دفعت اليةػاة ،  ككؿ مػرة  لػ   

كتا ػػض اليةػػك ، هػػي  ف يسػػتي ط ةكاعػػد المغػػض مػػف الوػػر ف الكػػروـ ، لمةعػػاظ عمػػ  
لغض كتاب ا مف الإواع مف جاض ، كليتعمـ هذه الوكاعد المسػتي طض ميػل مػف 

 كيعامل  جاض  خرل ، ليككف عم  صمض  مغض الور ف الكروـ ليعول 
هػػػذه هػػػي الغاوػػػض التػػػي عاهػػػد  اػػػا ر اػػػـ عمػػػ  تيعوػػػذها  ةػػػذافورها رٌكاد 
ؿ ، لكػػػػف الػػػػذم و ػػػػدك  فك الخمػػػػؼ ارتػػػػٌدكا عمػػػػ   د ػػػػارهـ ،  اليةػػػػك ، ككتكا ػػػػل اييكى
كغوػػركا ك ػػدكلكا ، فاػػـ  ػػدجن مػػف  ف وسػػتي طكا ةكاعػػد المغػػض مػػف الوػػر ف الكػػروـ ، 

 عار العرب ، ذـ راةكا فاخإػعكا كوخإعكا لاا لغض العرب ، استي طكها مف  
لاػػا لغػػض الوػػر ف الكػػروـ ، ةتػػ  ةكمػػكا ، اسػػتيادنا  لواػػا ، عمػػ  كذوػػر مػػف  وػػات 

 كتاب ا  ال ذكذ .  
كالعجوب كالغروب  فك اليةػاة  ذػركا ال ػعر العر ػي عمػ  الوػر ف الكػروـ  

فػػي صػػواغض ةكاعػػد المغػػض ، عمػػ  الػػرغـ مػػف  جمػػاعاـ عمػػ   ٌف ال ػػعر العر ػػي 
كـ  ػػػػالكزف كالوافوػػػػض ؛ ممػػػػا وجعػػػػؿ ال ػػػػاعر مإػػػػطًرا لمتإػػػػةوض  ػػػػالمعي  مةكػػػػ

ك التركوػػب ايفإػػؿ مػػف  جػػؿ الةعػػاظ عمػػ  كزف ال ػػعر ككةػػدة الوافوػػض ، فمػػف 
هػػػذا ال ػػػعر الػػػذم اختمػػػؽ فوػػػل ياظمػػػل مػػػا اإػػػطر  ف وختموػػػل ، اسػػػتي ط اليةػػػاة 
 ةكاعػػد اليةػػك ، ك خإػػعكا لاػػا لغػػض الوػػر ف ، كومكػػف تكإػػو  هػػذه الةوووػػض فػػي

 ال كاهد الور يوض ا توض :
ٍويىػا ً لىػ  ( ةاؿ ا تعال  :-ُ ػا كى ىٍكةى ـي اٍذيىتىٍي عىٍ رىةى  ىٍسػ ىاطنا  يمىمن ةىطكٍعيىاهي كى

ٍ ػرىةى  سىػٍت ًمٍيػلي اٍذيىتىػا عى رى فىاي ىجى جى اؾى اٍلةى ميكسى  ً ًذ اٍستىٍسوىاهي ةىٍكميلي  ىًف اٍإًرب  لعىصى
ـي اٍلغى  مىػػػٍوًا ظىمكٍميىػػػا عى ـٍ كى ـى كيػػػؿح  ييىػػػاسو مكٍ ػػػرى ىاي ًمػػػ ٍوينػػػا ةىػػػٍد عى ػػػفك عى ـي اٍلمى مىػػػٍوًا ٍليىػػػا عى ـى كى ىيزى ػػػا مى
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ـٍ وىٍظًمميػكفى  لىػػًكف كىػاييكٍا  ىيعيسىػاي ػا ظىمىميكيىػا كى مى ـٍ كى ٍةيىػاكي زى ػا رى كىالسكٍمكىل كيميكٍا ًمف طىول ىاًت مى
ةيكليػػكٍا ةً َُٔ} ٍوػػثي ً ػػٍئتيـٍ كى كيميػػكٍا ًمٍياىػػا ةى ـي اٍسػػكيييكٍا هىػػػًذًه اٍلوىٍروىػػضى كى ٍذ ًةوػػؿى لىايػػ طكػػضه { كىاًع

ـٍ سىػيىًزودي اٍلميٍةًسػًيوفى } ًطوئىاًتكي ـٍ خى دنا يكٍغًعٍر لىكي ميكٍا اٍل ىابى سيجك { فى ىػدكؿى الكػًذوفى ُُٔكىاٍدخي
ػا كىػاييكٍا  ػفى السكػمىاّ ً مى ـٍ ًرٍجػزنا مل مىػٍوًا ػٍميىا عى ـٍ فىاىٍرسى ٍورى الكًذم ًةوؿى لىايػ ـٍ ةىٍكجن غى ظىمىميكٍا ًمٍياي

(}اي  { ُِٔ-َُٔعراؼ : وىٍظًمميكفى
ـي اٍذيىتىػػػٍي صػػػركح اليةػػػاة كالمعسػػػركف  ػػػافك فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : ( ةىطكٍعيىػػػاهي كى

ػػا( ٍ ػػرىةى  ىٍسػػ ىاطنا  يمىمن كعػػدككهما م ػػكمتوف ،  ةإػػوتوف خرجتػػا عمػػ  كػػّـ العػػرب عى
  ساسوتوف : 

اييكل  :  فك تمووز العدد ( ىٍس ىاطنا( جمع (س ط( كالس ط مذككر كتمووز 
( وكػػػػكف فػػػػي لغػػػػض العػػػػرب مطا ونػػػػا لجػػػػز م هػػػػذوف ُِ( ك(ُُالمركػػػػب (العػػػػدد 

العػػددوف المػػرك وف مػػف ةوػػث التػػذكور كالتايوػػث ، فكػػاف مػػف الكاجػػب عيػػدهـ  ف 
 وواؿ : اذيي ع ر  س اطنا .

الذايوػػض : مجػػيّ التمووػػز ( سػػ اطنا( جمعنػػا ، ككػػاف مػػف الكاجػػب عيػػدهـ 
( وكػكف فػي ُٗ(  لػ  (ُُف ( ف وجيّ معردنا ؛ يفك تمووز ايعداد المرك ػض مػ

لغػػػض العػػػرب معػػػردنا ج جمعنػػػا ،  م : كػػػاف مػػػف الكاجػػػب  ف ووػػػاؿ : اذيػػػي ع ػػػر 
 س طنا . 

كيفك اليةاة كالمعسروف ج وستطوعكف  ف وةرفكا الور ف الكروـ ؛ لوكت كه 
استيادنا  ل  الوكاعد اليةكوض التي استي طكها مف   ػعار العػرب ، فوعػدلكا ا وػض 

اعد ، فػإٌياـ لجػؤكا لةػؿ هػاتوف الم ػكمتوف المغػكوتوف  التػاكوّت ةسب تمؾ الوك 
 ا توض 

ةؿك العٌراّ م كمض التايوث  اف جعماا مسيدة  ل  ( يممنا( معرد -ُ 
( مكض( ج  ل  ( س اطنا( فواؿ : ((كالس ط ذكر ؛ يفك  عده  مـ فذهب التايوث 
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ـى ذهب التايوث  ل  كهذا مجرد كّـ ج معي  لل ؛ ييك  (ُ( ل  ايمـ((  ل ًل
اي عد ، كلـ وذهب  ل  ايةرب ؟! كمف الجائز ةذؼ ايمـ في الكّـ ، فعيد 

 ةذفاا ،  وف وذهب التايوث ؟!
 مكا الط رم فود ةؿك هذه الم كمض  اف جعؿ ا وض  تودور : -ِ 

فوككف  (ِ(((كةطعياهـ فرةنا اذيتي ع رة  س اطنا ؛ فوص  التايوث لما تودكـ(( 
(اٍذيىتىٍي عىٍ رىةى( ةد جاّت مؤيذض ؛ لتايوث (فرةنا( المودكرة ة ماا جمع (فرةض( ، 
ًّ مف العراّ  عراب (اٍذيىتىٍي عىٍ رىةى(  دجن  ك عطؼ  واف لما ة ماا ،  ٌج  فك كي كاع

 كالط رم لـ وتطرؽ  ل  م كمض الجمع . 
ف الم كمتوف كةد ذهب جماكر اليةاة كالمعسروف  ل  ةٌؿ هاتو -ّ 

معنا ،  إإمار تمووز مؤيث مةذكؼ ، كالتودور : كةطكعياهـ اذيتي ع رة فرةضن 
،  ك  يمكضن ، كجعؿ ( س اطنا( ميصك نا عم  ال دلوض مف (اذيتي ع رة(  ك عم  
اليعت مف التمووز المةذكؼ ، كهذا هك المذهب الذم  اع في كتب اليةك ، 

عرا ل ، كتعسوره  . (ّ( كمعايي الور ف ، كاع
كالةوووض  يكل لوس في ا وض  ٌم م كمض كايت ، ج مف ةوث المعظ  

ٌيمىا هي م كمض اختمواا اليةاة كالمعسركف  كالتركوب ، كج مف ةوث المعي  ، كاع
مف  جؿ  ف ويخإعكا كّـ ا ، جؿ عّه ، لموكاعد اليةكوض التي استي طكها 

                                                 

 .  ِٔٔ/ُ( معايي الور ف ُ(

 ..  َُٕ/ٗ( جامع ال واف ِ(

عرا ػػل لمزجػاج ّ( عػػراب الوػر ف لميةػػاس ص  َُّ/ِ( ويظػر : معػػايي الوػر ف كاع ،  ِّٕ، كاع
تعسػور الكتػػاب العزوػز ج ػػف  ، كالمةػرر الػػكجوز فػي ِّّ/ُكم ػكؿ  عػراب الوػػر ف لمووسػي 

، كال وػػاف فػػي غروػػب  عػػراب الوػػر ف ي ػػي ال ركػػات  ػػف ايي ػػارم  ْٓٔ/ِعطوػػض اييدلسػػي  
، كتعسػػور ال ةػػر المةػػوط ، ي ػػي  ْْٔ/ُ، كالت وػػاف فػػي  عػػراب الوػػر ف لمعك ػػرم  ِٕٔ/ُ

 .  ُْٓ/ْةواف اييدلسي 
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فك التاكوّت التي ةدكمكها مف كّـ ال  ر ، هذا مف كجل ، كمف كجل  خر فإ
لةؿل هذه الم كمض المختىمىوض ،  عدحها تدخّ في  رادة ا ، كتةروعنا لمواصد 

( هك التمووز لمعدد ، ٍس ىاطناكّمل ؛ ييكل س ةايل ،  راد  ف وككف مف ةكلل ( ى 
عّ ك ف وككف كما هك لعظنا كةكمنا كمعي ن ،  ٌج  يكاـ خالعكا  رادة ا ، جؿ ك 

،  ردل هذا الجمع  ل  ةكـ المعرد كمعياه ،  ك است دالل  تمووز مودكر  خر ، 
 لوكافؽ يةكهـ . 

ككاف وجب عمواـ  ف و وكا ا وض كما هي ، مف غور تاكوؿ كج تودور  
، ك ف ورفعكا لغض الور ف العزوز فكؽ يةكواتاـ جموعنا ، ك ف وعدحكا هذه ا وض 

وز العدد المركب في الور ف الكروـ جمعنا ، كمف  اهدنا عم  جكاز مجيّ تمو
ـك وعمدكف  ل   معاف اليظر في التعرحؼ  ل  المسىكلغ الدجلي  ك السواةي ،  ذ
الذم دعا  ل  مجيّ تمووز العدد المركب في هذه ا وض جمعنا ج معردنا ، مف 

مكا  ل  الةوائؽ ا توض : ر ، فمك فعمكا ذلؾ لتكصك   دكف ا وات اييخى
  فك الغرض مف مجوئل جمعنا ، هك  رادة الكذرة .-ُ 
 فك في سواؽ ا وض ما ودؿح عم  هذه ا رادة ، كمف اليةاة -ِ 

كالمعسروف مف ي كل عم  هذه الةوووض ، ةاؿ ا ف مالؾ : ((ك جاز  عض العمماّ 
 ف ووكؿ الوائؿ : عيدم ع ركف دراهـ ، لع روف رجّن  ةاصدنا  فك لكؿ مياـ 

روف درهمنا(( ع 
ـي  (ُ( ةىطكٍعيىاهي كةاؿ الرإي : ((كهذا وطكرد في ةكلل تعال  : (كى

{ فمك كاف (اس اطنا( تمووزنا لكايكا ستض َُٔاٍذيىتىٍي عىٍ رىةى  ىٍس ىاطنا(}ايعراؼ : 
وعيي  ف (اس اطنا( لك جعمياها هي التمووز ، لكاف عدد ايس اط  (ِ(كذّذوف(( 
( في ّرب  العدد (إفك  ةؿ الجمع ذّذض ، فعيد س طنا ؛ ي ّٔفي ايةؿ 

( وككف العدد ستض كذّذوف ، كاليةاة كالمعسركف كما تودكـ ، ميعكا  ف ُِ(

                                                 

 . ّّٗ/ِ(  رح التساوؿ ُ(

 .  ّٕٕ/ّ(  رح الرإي عم  الكافوض ِ(
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ذا ت وكف  فك المراد  وككف ( س اطنا( هك التمووز ، ييكل ووتإي تكذور العدد ، كاع
غور تاكومل هك الكذرة ؛ فإيكل وككف مف الكاجب  عراب ( س اطنا( تمووزنا مف 
رادة التكذور كايت موصكدة ، كةد استكج اا السواؽ .   المعرد ، كاع

كردت ةصض مكس  ، عمول السّـ ، في سكرة ال ورة ، ةاؿ ا تعال  
دان  ميكٍا اٍل ىابى سيجك ٍوثي ً ٍئتيـٍ رىغىدان كىاٍدخي ميكٍا هىػًذًه اٍلوىٍروىضى فىكيميكٍا ًمٍياىا ةى ٍذ ةيٍميىا اٍدخي : (كىاًع

سىيىًزودي اٍلميٍةًسًيوفى } ـٍ كى طىاوىاكي ـٍ خى ةيكليكٍا ًةطكضه يكٍغًعٍر لىكي { فى ىدكؿى الكًذوفى ظىمىميكٍا ٖٓكى
مى  الكًذوفى ظىمىميكٍا ًرٍجزان ملفى السكمىاّ ً مىا كىاييكٍا  ٍليىا عى ةىٍكجن غىٍورى الكًذم ًةوؿى لىايـٍ فىاىيزى

ًذ اٍستىسٍ ٗٓوىٍعسيويكفى } رى { كىاًع جى اؾى اٍلةى وى  ميكسى  ًلوىٍكًمًل فىويٍميىا اٍإًرب  لعىصى
ٍزًؽ  ـٍ كيميكٍا كىاٍ رى يكٍا ًمف رل ـى كيؿح  ييىاسو مكٍ رى ىاي ًم رىٍت ًمٍيلي اٍذيىتىا عىٍ رىةى عىٍويان ةىٍد عى فىايعىجى

(}ال ورة  :    { َٔ-ٖٓالمكًل كىجى تىٍعذىٍكٍا ًفي ايىٍرًض ميٍعًسًدوفى
في سكرة ايعراؼ ، كفواا ال اهد الور يي ، ةاؿ ا تعال  : ككردت  

ٍويىا ً لى  ميكسى  ً ًذ اٍستىٍسوىاهي ةىٍكميلي  ىًف ( ـي اٍذيىتىٍي عىٍ رىةى  ىٍس ىاطنا  يمىمنا كى ىٍكةى ةىطكٍعيىاهي كى
مً  سىٍت ًمٍيلي اٍذيىتىا عىٍ رىةى عىٍوينا ةىٍد عى رى فىاي ىجى جى اؾى اٍلةى ـى كيؿح  ييىاسو اٍإًرب  لعىصى

ا  ـي اٍلمىفك كىالسكٍمكىل كيميكٍا ًمف طىول ىاًت مى مىٍوًا ٍليىا عى ـى كى ىيزى ـي اٍلغىمىا مىٍوًا ظىمكٍميىا عى ـٍ كى مكٍ رى ىاي
ـٍ وىٍظًمميكفى } لىػًكف كىاييكٍا  ىيعيسىاي مىا ظىمىميكيىا كى ـٍ كى ٍةيىاكي زى ٍذ ًةوؿى لىايـي اٍسكيييكٍا َُٔرى { كىاًع

ـٍ  هىػًذهً  دنا يكٍغًعٍر لىكي ميكٍا اٍل ىابى سيجك ةيكليكٍا ًةطكضه كىاٍدخي ٍوثي ً ٍئتيـٍ كى كيميكٍا ًمٍياىا ةى اٍلوىٍروىضى كى
(}ايعراؼ :  ـٍ سىيىًزودي اٍلميٍةًسًيوفى ًطوئىاًتكي  { ُُٔ-َُٔخى

جاّت الوصض في سكرة ال ورة ، في مواـ التكروـ ، كتذكور  يي  
،  مكا في سكرة ايعراؼ فود تكررت الوصض ، لكف في   سرائوؿ  يعـ ا عمواـ

سواؽ التك وه ، الذم وياس ل استةواةاـ  عواب ا تعال  عمواـ ، كةد  كإ  
ا ف الز ور الغرياطي هذا الوصد  الموا مض  وف ايلعاظ المت ا اض في السكرتوف 

ٍذ ةيٍميىا اٍدخي  ميكٍا هىػًذًه اٍلوىٍروىضى( فاسيد ، التي مياا ةكلل تعال  في سكرة ال ورة : (كىاًع
ا لممخاط وف الذوف هـ  يك  سرائوؿ ، ووا ؿ ذلؾ في  ا الوكؿ  ل  يعسل تكرومن

ٍذ ًةوؿى لىايـي اٍسكيييكٍا هىػًذًه اٍلوىٍروىضى سكرة ايعراؼ ةكلل تعال  : ( ( فمـ وسيد الوكؿ كىاًع
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التي مياا ةكلل تعال   ل  يعسل ،  هايض لاـ ، يف ك المواـ هيا مواـ تك وه ، ك 
رىٍت( ، ووا مل في سكرة ايعراؼ : ( ( فىاي ىجىسىتٍ في سكرة ال ورة : (فىايعىجى

كاجي جاس  ةؿ تدفونا مف اجيعجار؛ لتدؿك عم   فك العوكف  د ت  كؿ مرة 
 ايعجارها ، فممكا عصكا  كامر ا ، كاستمركا في  ذاهـ لمكس  عمول السّـ ، 

   (ُ(عوف ، ةت  ايتات  ل  اي جاسااةؿك تدفؽ ماّ ال
ككاف مف صكر عواب ا لاـ ايخرل في سكرة ايعراؼ ،  فك ا 

ـي (س ةايل ،  تتاـ كجعماـ  وعنا ، كهذا ما تإميل ةكلل تعال  :  ةىطكٍعيىاهي كى
 {َُٔ(}ايعراؼ : اٍذيىتىٍي عىٍ رىةى  ىٍس ىاطنا  يمىمنا

لكذرة في هذا ال اهد الور يي جزّنا كةد   ار الط رم  ل  جعؿ دجلض ا 
مف عواب ا لاـ ، فواؿ : ((كةوؿ  يكما فيرلةكا  س اطنا ؛ جختّفاـ في 

ا  ل  هذا المعي  الزمخ رم ، فواؿ : ((فإف ةمتى مموز  (ِ(دوياـ(( ك  ار  وإن
ما عدا الع رة معرد ، فما هك كجل مجوئل مجمكعنا ؟ ةمتي : يفك المراد : 

كةاؿ :  (ّ( هـ اذيتي ع رة ة ومض ، ككؿ ة ومض  س اط ج س ط((كةطكعيا
((كصوكرياهـ ةطعنا ،  م : فرةنا ، كموكزيا  عإاـ مف  عض ؛ لومكض ايلعض 

 م : لك ةاؿ : (س طنا( لكاف المراد العدد المةدد المذككر، كلكف  (ْ( وياـ(( 
لمكا ةاؿ ( س اطنا(  راد  فك كؿ س ط صار  س اطنا ، فعركؽ ا الس ط الكاةد 

  ل  ة ائؿ متعرةوف كمتياةروف .

                                                 

 . ّٔ( مّؾ التاكوؿ ص ُ(

 . َُٖ/ٗ( جامع ال واف ِ(

 .. ُِٔ/ِ( الك اؼ ّ(

 .. ُِٔ/ِ( الك اؼ ْ(
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فود ةيًصد  ذف مف دجلض الكذرة ،  ف تككف فصّن مف فصكؿ العواب   
ل ،  عم   يي  سرائوؿ ؛ جزاّ  فعالاـ كتواعساـ عف التي سمكطاا ا ، س ةاي

 الجااد . 
كلتةووؽ هذه الدجلض ، كالتع ور عياا  التركوب المطا ؽ لاا ، جاّت  

 ا وض  الصو، ا توض : 
ـي(  دجن مف لعظ (كجعمياهـ( -ا ةىطكٍعيىاهي استعمؿ الور ف الكروـ لعظ (كى

جايب المعي   فك المعظ ودؿ عم  مراعاة لمجايب المعظي ، كالمعيكم ، فمف 
التوطوع الذم وعود معي  الت توت ، كمف جايب المعظ استعمؿ صوغض (فعكؿ( 

 المإعكعض العوف لتدؿك عم  التكذور .
استعمؿ الور ف الكروـ العدد المركب المؤيث ، كلـ وستعمؿ -ب 

 المذكر ؛ يفك  ةرؼ (اذيتي ع رة(  كذر مف  ةرؼ (اذيي ع ر(
ع-ث  ؿى التمووز جمعنا ج معردنا ؛ لودؿك  صوغض الجمػع عمػ  الكذػرة ، جى

كهذا وعيي  فك الور ف الكروـ استعمؿ الجمع ( س اطنا( ك راد معيػ  الجمػع ، ج 
معي  المعرد ؛ لذلؾ  سيد  لول العدد مؤيذنا ؛ يفك جمع التكسور ويسيد  لول في 

توكؿ : هػذا  عمػاؿ ةموػدة  ايغمب التايوث ، توكؿ : هذه  عماؿ ةمودة ، كج
، كتوكؿ : هذه  س اط كرومض ، كج توكؿ : هذا  سػ اط  كرومػض ؛ فجعػؿ العػدد 
ّن عمػػ   يكػػل  راد مػػف تمووػػز العػػدد ( سػػ اطنا(  ف وكػػكف  المركػػب مؤيكذنػػا  ويعػػدح دلػػو
جمعنػػػا ، لعظنػػػا كمعينػػػ  ، فصػػػوغض الجمػػػع موصػػػكدة ، وعػػػادؿ فػػػي هػػػذا الموػػػاـ 

ٍويػػػا(}ال ورة : لػػػل تعػػػال  : التمووػػػز المعػػػرد فػػػي ةك  ٍ ػػػرىةى عى رىٍت ًمٍيػػػلي اٍذيىتىػػػا عى (فىػػػايعىجى
ٍوينػػػػا(}ايعراؼ : { كةكلػػػػل تعػػػػال  : (َٔ ٍ ػػػػرىةى عى ػػػػٍت ًمٍيػػػػلي اٍذيىتىػػػػا عى سى  {َُٔفىاي ىجى

{ كةكلػل تعػال  : ُِ(}المائػدة : كى ىعىٍذيىػا ًمػيايـي اٍذيىػٍي عى ىػرى يىًوو ناكةكلل تعال  : (
ػػػٍارناً فك ًعػػػدكةى ال حػػػ( ػػػرى  ى { فكمػػػا ج وصػػػ  ّٔ(}التك ض : ايكًر ًعيػػػدى المٌػػػًل اٍذيىػػػا عى ى

جعؿ التمووز في هذه ال كاهد الور يوض جمعنػا ،  ك  معيػ  الجمػع كةكمػل ، ج 
ييكػػل وخػػالؼ الواعػػدة اليةكوػػض المعظوػػض ؛ كلكػػف ييكػػل وخػػالؼ المعيػػ  المػػراد ، 
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لػػػض الكذػػػرة ، كهػػػذا هػػػك كهػػػك تةدوػػػد العػػػدد كمػػػا هػػػك مػػػذككر ، مجػػػركدنا مػػػف دج
المعيػػػػ  الغالػػػػب ؛ فكػػػػذلؾ ج وصػػػػ  جعػػػػؿ تمووػػػػز العػػػػدد فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  :  

ٍ ػرىةى  ىٍسػ ىاطنا( ـي اٍذيىتىػٍي عى ةىطكٍعيىػاهي { معػردنا ، كج  ةكػـ المعػػرد َُٔ(}ايعراؼ : كى
 كمعياه ، ييكل وخالؼ المعي  المراد ، كالدجلض الموصكدة  .

الموػاـ  ف   ػور  لػ  ةإػوض  مامػض ، لػـ  كمف الإركرم جدكا في هػذا  
 ػوكع تركوػب ميعػوكف،  ٌيمػا وػاتي مػف  ويت ل عمواا اليةاة كالمعسركف ، كهي  فك 

 وكع معياه الذم وتطمػب التع وػر عيػل  اػذا التركوػب ، فػإذا  يروػد التع وػر عػف 
معي   خر غور  ائع  ، كجب التع ور عيل  تركوب  خػر وكافػؽ هػذا المعيػ  

ف يػػػدر  اسػػػتعماؿ هػػػذا التركوػػػب ، كةػػػد وكػػػكف ذمػػػض معيػػػ  اسػػػتعممل الوػػػر ف ، كاع
الكروـ ، كلـ وستعممل العرب في  عرهـ ، كج فػي يذػرهـ ؛ لػذلؾ كرد التركوػب 
المع كػػر عيػػل فػػي كػػّـ ا ، كلػػـ وػػرد فػػي كّماػػـ كوػػكؿ ا تعػػال  الػػذم مػػرك 

ـي اٍذيىتىٍي عىٍ رىةى  ىٍس ىاطن (الةدوث عيل :  ةىطكٍعيىاهي  {َُٔ(}ايعراؼ : اكى
كمف المعايي ايخرل التي تإػمياا كتػاب ا ، كلػـ وسػتعمماا العػرب 
ػػا  ف تكػكف التراكوػػب المع لػرة عياػػا ، كردت فػي كػػّـ ا ،  ؛ ممػا اةتإػ   وإن

 كلـ ترد في كّماـ :
ـٍ  ىٍلػػؼى )ةػػكؿ ا تعػػال  :  -ِ ػػا ً لىػػ  ةىٍكًمػػًل فىمى ًػػثى ًفػػوًا ػػٍميىا ييكةن لىوىػػٍد  ىٍرسى كى

(}العيك كت :  ـٍ ظىاًلميكفى ـي الطحكفىافي كىهي ذىهي ا فىاىخى ٍمًسوفى عىامن  { ُْسىيىضو ً ج خى
ؿ مػػف تطػػركؽ  لػػ  ةكػػـ اجسػػتذياّ فػػي هػػذه ا وػػض الزجػػاج ، ك طػػػاؿ   كك

ـ اسػػػتعمؿ هػػػذا اجسػػػتذياّ لمتةووػػػؽ ، الكػػػّـ فوػػػل ، كممٌخصػػػل  فك الوػػػر ف الكػػػرو
كلمتاكود عم   يكل ل ػث فػواـ تسػعمئض سػيض كخمسػوف ، مػف غوػر يوصػاف ، ييكػل 
 (ُ(لك ذكر هذا العدد مف دكف هذا اجستذياّ ، جةتمؿ  كذر هذه المدة ج كيمكاػا

كلـ وتطركؽ  ل  ةإوض اسػتذياّ ايعػكاـ مػف السػيوف ، ك ككؿ مػف   ػار  لػ  سػٌر 

                                                 

عرا ل ُ(  . ُِّ/ْ( ويظر : معايي الور ف كاع



779 

 

وكػػز  ككجن  السػػيض ، كذايونػػا ذلػػؾ ا لزمخ ػػرم ، فوػػاؿ : ((فػػإف ةمػػتى : فىًمػػـ جػػاّ الميمى
 العػػػػاـ ؟ ةمػػػػتي : يفك تكروػػػػر المعػػػػظ الكاةػػػػد فػػػػي الكػػػػّـ ةووػػػػؽ  اججتيػػػػاب فػػػػي 

 (ُ( ال ّغض((
كهذا تعموؿ لعظي ج كجػكد لػل فػي لغػض الوػر ف الكػروـ ، كمػا  يكػل تعموػؿ 

زعمػل لكػاف ومكػف تجيحػب هػذا التكروػر  ةػذؼ  ةػد كاهو جدكا ؛ ييكػل لػك صػ ك مػا 
ّن :  لػؼ  ًذؼى تمووز العدد في الور ف الكروـ ، فووػاؿ مػذ التمووزوف ، ككذورنا ما ةي
سيض  جك خمسوينا ،  ك  لعنا  جك خمسوف سيض ، هذا مف جاػض ، كمػف جاػض  يخػرل 

ػػػػا(  ػػػػدجن مػػػػف سػػػػيض سػػػػٌر  ، كلمعيػػػػ  فإيكػػػػل ج  ػػػػدك مػػػػف  ف وكػػػػكف جسػػػػتعماؿ (عامن
موصػػكد كةكمػػض  موغػػض ، جاماػػا الزمخ ػػرم ، كمػػف ة مػػل كمػػف جػػاّ مػػف  عػػده ، 
كظؿ هذا السٌر مجاكجن ، ةت  كجدتيػل فػي الػدر المصػكف  ذ جػاّ فوػل : ((كةػد 
ركعوػػػت هيػػػا يكتػػػض لطوعػػػض ، كهػػػك  يكػػػل غػػػاور  ػػػوف تمووػػػزم العػػػددوف ؛ فوػػػاؿ فػػػي 

ٌّ وذوػؿ  ػػا( لػئ ـك  يكػل خػص لعػظ العػػاـ ايىككؿ (سػيض( ، كفػي الذػايي (عامن المعػظ ، ذػػ
ػا اسػتراح مػياـ  وػي   الخمسوف  وذاينا  افك ي ػي ا ، صػم  ا عموػل كسػمـ ، لمك

 (ِ(في زمف ةسف ؛ كالعرب تيعن لر عف الخصب  العاـ ، كعف الجدب  السيض((
ف ػػوف السػػيض كالعػػاـ فػػرؽ دةوػػؽ فػػي الدجلػػض ، كوتإػػ  هػػذا العػػرؽ عيػػد 

كاةػػد ، فوػػد اتإػػ   ٌف المػػراد مػػف السػػيض ال ػػدكة ، كمػػف اجتماعامػػا فػػي سػػواؽ 
ػػٍ ًع  ىوىػػرىاتو  ػػدلوؽي  ىٍفًتيىػػا ًفػػي سى العػػاـ الرخػػاّ ، فػػي ةكلػػل تعػػال  : (ويكسيػػؼي  ىوحاىػػا الصل
ػػرى وىاً سىػػاتو لكعىملػػي  ىٍرًجػػعي  ٍإػػرو كى يخى ّىتو خي ػػٍ ًع سيػػي ي سى ػػاؼه كى ػػٍ عه ًعجى ًسػػمىافو وىػػٍاكيميايفك سى

ػػػكفى }ً لىػػػ  اليكػػػ ـٍ وىٍعمىمي ػػػدتحـٍ ْٔاًس لىعىمكايػػػ ػػػا ةىصى ػػػٍ عى ًسػػػًيوفى دى ى نػػػا فىمى ػػػكفى سى { ةىػػػاؿى تىٍزرىعي
ػا تىػٍاكيميكفى } ّن ملمك كهي ًفي سيػي يًمًل ً جك ةىًمػو ـك وىػٍاًتي ًمػف  ىٍعػًد ذىًلػؾى سىػٍ عه ً ػدىاده ْٕفىذىري { ذيػ

                                                 

 .. ُّ/ٗ( الك اؼ ُ(

 .. ُّ/ٗ( الدر المصكف ِ(
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ّن مل  ا ةىدكٍمتيـٍ لىايفك ً جك ةىًمو ػا تيٍةًصػييكفى }وىٍاكيٍمفى مى ػاـه ْٖمك ـك وىػٍاًتي ًمػف  ىٍعػًد ذىًلػؾى عى { ذيػ
(}وكسؼ :  كفى ًفوًل وىٍعًصري  { ْٗ-ًْٔفوًل ويغىاثي اليكاسي كى

ع كػػر الوػػر ف عػػف السػػيض التػػي جػػاّ فواػػا العػػرج ، كيػػزؿ فواػػا المطػػر ، 
كي ت فواا الزرع ، فةصد الياس ، كعـك الرخاّ فػي الػ ّد ، ع كػر عياػا  العػاـ 
، كع كػػر عػػف ال ػػدة التػػي مػػٌركا  اػػا ة ػػؿ ذلػػؾ  السػػيوف ، ف اسػػتذياّ ايعػػكاـ مػػف 
ػػػا عموػػػل  ػػػا(  فػػػاد  فك يكةن امن ٍمًسػػػوفى عى ػػػيىضو ً ج خى السػػػيوف فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : ( ىٍلػػػؼى سى

سيض ة ؿ الطكفاف ، كةد ع كر عياػا الوػر ف الكػروـ  السػيض ؛  َٓٗالسّـ عاش 
عموػل السػّـ ،  ذ عػاي  فواػا مػف ةكمػل مػا ييكاا كايت سػيي  ػدة عمػ  يػكح ، 

عاي  ، مف العياد كا عراض ، كا صرار عم  الكعر كالعصواف ، ك يكػل عػاش 
 عد الطكفاف خمسوف سيض ، كةد ع كػر عياػا  معػظ (العػاـ( ؛ ييكاػا كايػت  عػكاـ 

 راةض كرخاّ ةت  كفاتل ،  عد هّؾ ةكمل  الطكفاف 
ـ ،  ةكاؿ كذورة كمختمعض ، ج تطا ؽ كةد ةوؿ في عمر يكح عمول السّ

العمػػػر الػػػذم اسػػػتيتجياه مػػػف ا وػػػض ،  ٌج  يكػػػػل جػػػاّ فػػػي جػػػامع ايصػػػكؿ ج ػػػػف 
ا عمول السّـ ، كايت مدة ي كتل  سيض كعاش  عػد الغػرؽ  َٓٗالجزرم  فك يكةن

 (ُ(سيض  َٓ
ػػٍميىا ييك   لىوىػػٍد  ىٍرسى ػػا كهػػذه هػػي الركاوػػض الكةوػػدة المكافوػػض لوكلػػل تعػػال  : (كى ةن

ـٍ  ـي الطحكفىػػػػافي كىهيػػػػ ػػػػذىهي ػػػػا فىاىخى امن ٍمًسػػػػوفى عى ػػػػيىضو ً ج خى ـٍ  ىٍلػػػػؼى سى ً لىػػػػ  ةىٍكًمػػػػًل فىمى ًػػػػثى ًفػػػػوًا
(}العيك كت :   { ُْظىاًلميكفى

العػرب  كمف المعايي ايخرل التي تإػمياا كتػاب ا ، كلػـ وسػتعمماا
 ،  ؿ ج وص   ف تصدر  ٌج مف ال ارئ ، عز كجؿ :

  ( كف فوككف( ةكؿ ا تعال -ّ

                                                 

، كركح المعػػػايي لآللكسػػػي  ُُِ/ُِ( ويظػػػر :جػػػامع اجصػػػكؿ ، ج ػػػف اجذوػػػر الجػػػزرم ُ(
َُ/ّْٖ . 
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كردت هذه الصوغض فػي الوػر ف الكػروـ فػي  إػعض مكاإػع ، مياػا ةػكؿ 
ػػػػا وىويػػػػكؿي لىػػػػلي كيػػػػف  ػػػػ   ىٍمػػػػرنا فىًإيكمى ذىا ةىإى ا تعػػػػال  : ( ىػػػػًدوعي السكػػػػمىاكىاًت كىايىٍرًض كىاًع

( }ال ورة :   {ُُٕفىوىكيكفي
 (ُ(ةر  ا ف عامر  يصب ( فوككف(  كةر  ال اةكف  الرفع  

ػا  ىٍمػريهي ةاؿ  الخموؿ في  اب الجـز : ((ك مكا ةكؿ ا ، عزك كجؿك : ( ً يكمى
(}وس :  { رفػع ييكػل لػوس  جػكاب ، كج ًِٖ ذىا  ىرىادى  ىٍوئنا  ىٍف وىويكؿى لىػلي كيػٍف فىوىكيػكفي

 (ِ(مجازاة ،  يكما هك خ ر ، معياه :  ذا  راد ا  وئنا ، ةاؿ لل : كف فكاف((

: ((اليصػػػب هػػػا هيػػػا مةػػػاؿ ؛ ييكػػػل لػػػـ وجعػػػؿ (فوكػػػكف( كةػػػاؿ الم ػػػرد 
 (ّ(جكا نا، كهذا خّؼ المعي  ؛ ييكل لوس ها هيا  رط ... فػ(كف( ةكاوض(( 

كةاؿ مكي : ((كمف يصػ ل جعمػل جكا نػا لػػ(كف( كفػي معيػاه  عػد، كمػف 
كةػاؿ : ((كو عػد اليصػب فوػل  عمػ   (ْ(رفعل ةطعل عم  معي  : فاػك وكػكف(( 

؛ يفك لعظػػل لعػػظ ايمػػر، كمعيػػاه الخ ػػر عػػف ةػػدرة ا ؛  ذ لػػوس جػػكاب (كػػف(  
ذىـك مامكر  اٍف وععػؿ  ػوئنا ... كمذمػل فػي لعػظ ايمػر كلػوس  ػامر ةكلػل تعػال  : 

ـٍ ك ٍ ًصػػٍر(}مروـ :  { لعظػػل لعػػظ ايمػػر ، كمعيػػاه التعجػػب ، فمٌمػػا ّٖ( ٍسػػًمٍع ً ًاػػ
ا نا لل فويصػب عمػ  ذلػؾ ، كاف معي  (كف( الخ ر،  ىعيدى  ٍف وككف (فوككف( جك 

ا مف جاض  خرل ، كذلؾ  فك جكاب ايمر  ٌيما جػـز ييكػل فػي معيػ   كو عد  وإن
ـٍ  كرٍمػؾى  ـٍ  كرٍمؾى ، جزمت الجكاب ييكػل  معيػ  :  ٍف توػ ال رط ، فإذا ةمتى : ةي
، ككذلؾ  ذا ةمتى : فاكرمىػؾى ،  يمػا يصػب ييكػل فػي معيػ  :  ٍف توػـ فاكًرمىػؾى ؛ 

 يكمػػا وكػػكف   ػػدنا فػػي فعمػػوف مختمعػػي المعػػظ ،  ك مختمعػػي العػػاعموف ؛ فػػإًف كهػػذا 
اتعوػا فػػي المعػػظ ، كالعاعػػؿ كاةػد ، لػػـ وجػػز ؛ ييكػػل ج معيػ  لػػل ؛ لػػك ةمػػتى : ةػػـ 

                                                 

 . ٖٗ( ويظر :غوث اليعع في الوراّات الس ع ص  ُ(
 . ُٗٗ( الجمؿ في اليةك ، ص  ِ(
 . ُٖ/ِ( الموتإب  ّ(
 . َٕ/ُ( م كؿ  عراب الذر ف ْ(
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ـٍ فتوكـى ، كاخػرج فتخػرجى ، لػـ وكػف لػل معيػ  ؛ كمػا  يكػؾ لػك ةمػتى :  ٍف  ـٍ ، كة تو
ـٍ فتوػػػػكـى ، لػػػػـ  ٍف توػػػػ وكػػػػف لػػػػل معيػػػػ  ؛ جتعػػػػاؽ لعػػػػظ الععمػػػػوف تخػػػػرٍج  تخػػػػرٍج ، كاع

كالعاعموف ، ككذلؾ : كف فوككفى ، لما اتعؽ لعظ الععموف ، كالعاعؿ كاةػد  ، لػـ 
وةسػػف  ٍف وكػػكف (فوكػػكف( جكا نػػا لػػأكؿ ، فاليصػػب عمػػ  الجػػكاب  يكمػػا وجػػكز 
عمػػػػ   عػػػػد ، عمػػػػ  الت ػػػػ ول فػػػػي (كػػػػف( ،  ػػػػايمر الصػػػػةو  ، كعمػػػػ  الت ػػػػ ول 

 (ُ( الععموف المختمعوف(( 

ككػػذلؾ لمسػػ ب يعسػػل اسػػت عد العك ػػرم كجػػل اليصػػب ، فوػػاؿ : ((كةيػػًرئ 
 اليصػػب عمػػ  جػػكاب لعػػظ ايمػػر ، كهػػك إػػعوؼ يفك (كػػف( لػػوس  ػػامر عمػػ  

 (ِ(الةوووض ،  ذ لوس هياؾ مخاطب  ل(( 
كطعػػف ا ػػف مجاهػػد فػػي ةػػراّة ا ػػف عػػامر ، فػػذهب  لػػ   يكاػػا لةػػف ،   

فواؿ   ك ةوػاف اييدلسػي : ((كهػذا ةػكؿ خطػا ؛ يفك هػذه الوػراّة فػي السػ عض ، 
ةػػراّة متػػكاترة ، ذػػـ هػػي  ىٍعػػدي ةػػراّة ا ػػف عػػامر، كهػػك رجػػؿ عر ػػي لػػـ وكػػف  فاػػي

ٌر ةائمل  ل  الكعػر لومةف ... فالوكؿ  اٌياا لةف مف  ة   الخطا المؤذـ الذم وج
 (ّ(؛  ذ هك طعف عم  ما عمـ يومل  التكاتر مف كتاب ا((

ك ػػالرغـ ممػػا ةوػػؿ ، فػػإفك اليةػػاة كالمعسػػروف ، كجاػػكا جموعنػػا  رفػػع    
( عم  الوطع كاجستئياؼ  م : فاك وككف ، ككجاكا اليصػب عمػ   يكػل  (وككفي

 .(ْ(جكاب (كف( ؛ ييكل جاّ  معظ ايمر ف ي لل  ايمر الةوووي
 لي عم  ما ةوؿ في است عاد كجل اليصب المّةظ ا توض : 

                                                 

 . ُٓ-ُْ/ِ( م كؿ  عراب الور ف :  ُ(
 . ّٗ-ِٗ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ِ(
 . ِٕٓ/ُ( ال ةر المةوط  ّ(
عرا ْ( -ُْ/ِ، كم كؿ  عراب الور ف لمكػي  ُِٔ/ّول لمزجاج ( ويظر: معايي الور ف كاع

، كالت وػػػاف فػػػي  عػػػراب الوػػػر ف لمعك ػػػرم   َِِ/ُ، كالمةػػػرر الػػػكجوز ج ػػػف عطوػػػض  ُٓ
 . ٖٗ-ٖٖ/ِ،كالدر المصكف  ِٕٓ/ُ،كال ةر المةوط  ّٗ-ِٗ/ُ
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 فك ما ةوؿ مف مستمزمات كجل اليصب  مػر وتعمػؽ  الوكاعػد اييكل  : 
المعظوػػض التػػي تيط ػػؽ عمػػ  ايمذمػػض فػػي ايعػػـ ايغمػػب ،  معيػػ   يكػػل ةػػد وخػػرج 

 عياا كّـ فصو  .
الذايوػػػض :  فك هػػػذه الوكاعػػػد المعظوػػػض اسػػػتي طت  كؿ مػػػا اسػػػتي طت مػػػف 

ـ ال  ػر  عر العرب ،  م : مف كّـ ال  ػر، فػإذا كجػب  ٍف وخإػع لاػا كػّ
، فإيكػػل ج وصػػ   ٍف تخإػػع لاػػا ع ػػارة (كػػف فوكػػكف( ييكاػػا ج تّئػػـ  ٌج كػػّـ 
الخالؽ ، الذم وتساكل عيده الكجكد كالعدـ ، كالماإي كالمستو ؿ ، كالةوووض 
ّن :  كالمجاز ،  خّؼ كّـ المخمكؽ ، فصٌ  كجاز في ةؽ ا  ف ووػاؿ مػذ

ذا  ٌف ا س ةايل  ذا ةإ   ف ويطؽى ال ةجػري ، ووػكؿ لػل : ايطػٍؽ فويطػؽى ، كاع
ذا ةإػ   ف تطوػر  ةإ   ف تم ػيى ال ػجرةي ، ووػكؿ لاػا : ام ػي فتم ػيى ، كاع
ػػػف فػػػي  ذا ةإػػػ   ف ومػػػكت كػػػؿح مى الج ػػػاؿي ، ووػػػكؿ لاػػػا  : طوػػػرم فتطوػػػرى ، كاع
ذا ةإ   ف ووػكـ  السماكات كمىف في ايرض ، ووكؿ لاـ : مكتكا فومكتكا ، كاع

ػػف فػػي الو ػػكر،  ووػػكؿ لاػػـ : ةكمػػكا فووكمػػكا ، فصػػٌ  كجػػاز هػػذا فػػي كػػّـ كػػؿح مى
 ا ، كما صٌ  كج جاز هذا في كّـ ال  ر . 

الذالذض :  فك يصػب المإػارع ةصػؿ  معيػ  السػ  وض الػذم دلػت عموػل 
العػػاّ ، فػػإذا تةوػػؽ تسػػموط هػػذا المعيػػ  عمػػ  المإػػارع ،  ػػام تركوػػب لغػػكم 

التركوػػب الوكاعػػد المعظوػػض كػػاف ، كجػػب اليصػػب  ػػل ، سػػكاّ تػػكافرت فػػي هػػذا 
 التي ذكرها اليةاة  ـ ج ؛  ذ المعككؿ عمول في العمؿ المعي  ج المعظ .

 مقدمة
ٍمػدي لمٌػًل رىبل اٍلعىػالىًموفى ، الركٍةمػػًف الػركًةوـً  ً ٍسـً الٌمًل الركٍةمػىًف الػركًةوـً ، كاٍلةى

مىػ ػًمًؾ وىٍكـً الدلوًف ، كالصكّةي كالسكّـي عى مكػدو رىسيػكًؿ ا ، كخػاتىـً اليك وػوف ، ، مى   ميةى
ًعػػػوف ، مػػػف اييصػػػاًر كالماػػػاجروف ، كالػػػذوف ات عػػػكهـ  مىػػػ   ًلػػػًل ك ٍصػػػةاً ًل  ٍجمى كعى

  إةسافو  ل  وكـً الدلوف ، ك عد 
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فاذا كتا ي : مف مزاعـ اليةػاة ،  سػاؿ ا ، جػؿك  ػايل ،  ف ويعػع  ػل 
ػػا لكجاػػل  ال ػػاةذوف كالدارسػػوف ، ك سػػالل سػػ ةايل ّن خالصن ،  ف وتو كمػػل ميلػػي عمػػ

 الكروـ ، الماـك  موف ، ك عدي . 
فمما ج  ؾ فوػل  فك التػراث اليةػكم الػذم كرذيػاه مػف  جػداديا اليةػاة ، 
ـٌ عػػف عظػػـ الجاػػكد ك صػػالض  ا ك وػػرنا سػػامونا مترامػػي ايطػػراؼ ، وػػي وعػػد صػػرةن

الذم وعخر  ل كػؿ عر ػي ايفكار التي سيخلرت ل يائل ، كجعمتل  اذا ال مكخ 
كمسمـ وعتز  مغض الور ف ،  ٌج  فك هذا الصرح تخممتل ذغرات  ةدذاا ما زعمل 
اليةػػاة مػػف  ةػػكاؿ مختموػػض ، مخالعػػض لمةوووػػض كمجاي ػػض لمصػػكاب ، مػػٌر الكػػّـ 
عم  كذور مياا في رسالض الماجسػتور ، ك طركةػض الػدكتكراه ، كفػي كتػا ي : 

 مف هذه المزاعـ :دراسات في اليةك الور يي ، ك 
 جمػػاعاـ عمػػ  مجػػيّ (ج( زائػػدة فػػي مكاإػػع فػػي الوػػر ف الكػػروـ .-ُ
كاتٌعػػػػاةاـ عمػػػػ   فك الجمػػػػؿ  عػػػػد اليكػػػػرات المةإػػػػض ، ج تعػػػػرب  ٌج -ِ 

 صعات .  
عرا اـ اليعت الموطكع مععكجن  ل ،  ك خ رنا . -ّ  كاع
( ك خكاتاػػا مععػػكؿ  ػػل-ْ صػػرارهـ عمػػ   فك الميصػػكب الذػػايي لػػػ(ظفك  كاع

 كلوس  ةاؿ . 
 كعٌدهـ (مىًف( المكصكلض مف المعارؼ . -ٓ
 كةكلاـ  افك المععكؿ معل ج وككف  ٌج ميصك نا .-ٔ

فاذه ستح مسائؿ ، درستي كؿك مسالض ميااعم  ةدة فػي  ةػث مسػتوؿ 
 :   (ُ(؛ لذلؾ تإٌمف هذا الكتاب ال ةكث السٌتض ا توض 

 )ء( الزائدة  في القرآف الكريـ /دراسة نحكية 
  سـ ا الرةمف الرةوـ :

                                                 

( كالةوووػػػض  ٌف هػػػذه المسػػػائؿ هػػػي فػػػي ايصػػػؿ  ةػػػكث كت تياػػػا لمترةوػػػض العمموػػػض  جامعػػػض  ُ(
 ـ .َُِِ-ـ ُٕٗٗ، ما  وف سيض  المكصؿ
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وذ ت اليةاة كالمعسػركف مجػيّ (ج( زائػدة فػي الوػر ف الكػروـ ، ج تعوػد 
اليعي كج تككوده ، كوتياكؿ ال ةث (ج( هػذه  الدراسػض كوذ ػت  ٌياػا جػاّت عمػ  

  ا اا يافوض ك يل لوس ذمض (ج( زائدة في كتاب ا.
:  سػػـ ا ، كالةمػػد  كالصػػّة كالسػػّـ عمػػ  رسػػكؿ ا، كعمػػ   لػػل  التكطئػػة

 كصة ل.  ما  عد.
فود ذكر اليةاة  فك (ج( تجيّ زائدة مف جاض المعظ كوكلاـ: جئت  ػّ 

ّو ، لكصكؿ عمؿ ما ة ماا  ل  ما  عدها ، كغإ ت مف ج  ي  (. ُ( .زادو
ػػا  ٌياػػا تجػػيّ زائػػدة مػػع الػػكاك لتككوػػد اليعػػي كوكلػػل تعػػال :  كذكػػركا  وإن

 ) ػػاللوفى ـٍ كىجى الإك مىػػوًا ػػكًب عى وػػًر المىغإي ـٍ غى مىػػوًا ]العاتةػػض:  (ًصػػرىاطى الكػػًذوفى  ىيعىمػػتى عى
ـٍ  ىف ( ِ(  [ٕ كي كمػػف ذلػػػؾ ةػػػراّة (وػػامرىكـ(  اليصػػػب فػػػي ةكلػػل تعػػػال  : (كىجى وىػػػٍاميرى

(تىتكًخػػػػذيكٍا الٍ  ٍسػػػػًمميكفى ػػػػضى كىاليلً ولػػػػٍوفى  ىٍر ىا نػػػػا  ىوىػػػػٍاميريكيـ  ًػػػػاٍلكيٍعًر  ىٍعػػػػدى ً ٍذ  ىيػػػػتـي مح ّىًئكى ] ؿ  مى
 (. ّ([ كهي ةراّة عامر كا ف عامر كةمزة َٖعمراف:

ػػيىضي كىج السكػػولئىضي اٍدفىػػٍع  ًػػالكًتي   سى كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  : ( كىج تىٍسػػتىًكم اٍلةى
ًموـه( ًهيى  ىٍةسىفي فىًإذى  ًليا ةى  (. ْ( [ّْ]فصمت:  ا الكًذم  ىٍويىؾى كى ىٍويىلي عىدىاكىةه كىاىيكلي كى

كال ةػػػث ج وتيػػػاكؿ زوػػػادة (ج( فػػػي هػػػذوف المكإػػػعوف؛  ذ ج اخػػػتّؼ 
ٌيمػا وتيػاكؿ   وف اليةػاة فػي  ٌياػا يافوػض ، فاػي لوسػت زائػدة مػف ةوػث المعيػ ، كاع

كهػي التػي ( ٓ( ػافك دخكلاػا كخركجاػا(ج( التي جردكها مف معي  اليعي كةػالكا: 

                                                 

 . َّٕ( الجي  الدايي ص  ُ(
، كالجيػ  الػدايي ص  َْٔ، ك رح عوكف ا عراب ص  ْٕ/ُ( م كؿ  عراب الور ف  ِ(

َّٕ . 
 . ِٗ/ّ، كمغيي الم وب  ُِّ( كتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد ص  ّ(
 . ٖٖ/ّ( ال رهاف في عمـك الور ف  ْ(
 .. ٕٓ، كا عراب عف ةكاعد ا عراب ص  َّٖ-َّٕ(الجي  الدايي ص  ٓ(
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  ار الواا العٌراّ  وكلػل : " فك العػرب تجعػؿ (ج( صػمض فػي كػؿ كػّـ دخػؿ فػي 
 (. ُ( خره جةد  ك في  كلل جةد غور مصرح  ل".

كةػػػد ذهػػػب جماػػػكر اليةػػػاة كالمعسػػػروف  لػػػ   فك كػػػٌؿ (ج( دخمػػػت عمػػػ  
ال ةػػػث وتإػػػمف (ج(  الععػػؿ ( ةسػػػـ( تيعػػدح زائػػػدة كلوسػػػت يافوػػض؛ لػػػذا جعمػػػت هػػذا

الزائدة فػي ذّذػض مكاإػع؛ الزائػدة  عػد جةػد، كالزائػدة ة ػؿ جةػد، ك(ج( الداخمػض 
 عم  الععؿ ( ةسـ(.

ذهػػػػب جماػػػػكر اليةػػػػاة  المبحػػػػث األكؿ : )ء( الزائػػػػدة بعػػػػد جحػػػػد :
دى ً ٍذ : ( (ج( زائػػدة فػػي ةكلػػل تعػػال  فك  كالمعسػػروف  لػػ   يىعىػػؾى  ىجك تىٍسػػجي ػػا مى ةىػػاؿى مى

مىٍوتىػػلي ًمػػف ًطػػوفو  مىٍوتىيًػػي ًمػػف يكػػارو كىخى ٍيػػلي خى ٍوػػره مل ٍرتيػػؾى ةىػػاؿى  ىيىػػٍا خى [ ُِ]ايعػػراؼ:  ( ىمى
مىٍوػػػتي ً وىػػػدىمك  دجلػػػض ةكلػػػل تعػػػال  : ( ػػػا خى دى ًلمى يىعىػػػؾى  ىف تىٍسػػػجي ػػػا مى ةىػػػاؿى وىػػػا ً ٍ ًمػػػوسي مى

ـٍ كييػػػػتى ًمػػػػفى اٍلعىػػػػاًلوفى  ميعػػػػؾ مػػػػف   ػػػػيّ [ كالتوػػػػدور:  مٕٓ( ]ص:  ىٍسػػػػتىٍك ىٍرتى  ى
ف تةوػػػؽ  جػػػيّ  اػػػا لمتككوػػػد كالتةووػػػؽ كالمعيػػػ : كمػػػا ميعػػػؾ كةػػػد ( ِ(السػػػجكد 
ف (ج( يافوػػػػض هيػػػػا  ذهػػػػب يةػػػػاة  لػػػػ  ك (  ّ(مرتػػػػؾ  ذ  كتمزمػػػػل يعسػػػػؾ  السػػػػجكد.

ّن : مػػف ةػػاؿ  ي فعػػاؿ  كوػػؿ (ميعػػؾ(  معػػايي اكلوسػت زائػػدة  ت خػػرل ، كالتوػػدور مػػذ
ف ج تسػجد؟  ك  مرتػؾ  السػجكد؟  ك  م  ػيّ اإػطرؾ  لػ   ذ  لؾ ج تسػجد 

 .(.ْ(ف ج تسجد ف ج تسجد؟ ،  ك ما دعاؾ  ل   ةكجؾ  ل   ما 

                                                 

 .  ُّٖ/ّ( معايي الور ف لمعراّ  ُ(
، كمعػػػايي الوػػػر ف  ُُِ/ُ، كمجػػػاز الوػػػر ف  ُّٖ/ّ،  ّْٕ/ُ( معػػػايي الوػػػر ف لمعػػػراّ ِ(

عػػػػػػػراب الوػػػػػػػر ف لميةػػػػػػػاس  ِْٗ/ِلأخعػػػػػػػش ، كم ػػػػػػػكؿ  عػػػػػػػراب الوػػػػػػػر ف  َُٔ/ُ، كاع
ُ/ِْٖ  . 

 .  ِِٕ/ْ،كال ةر المةوط  ِٖٖ/ِ( الك اؼ  ّ(
، كالجػػػػػامع يةكػػػػػاـ ِّ-ُّ/ُْ، كمعػػػػػاتو  الغوػػػػػب  ِّٔ-ِّْ/ُِ( جػػػػػامع ال وػػػػػاف  ْ(

 . َٗ/ّ، كال رهاف في عمـك الور ف  َُٕ/ٕالور ف 
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كالوكؿ  اٌياا يافوض ك ٌياا غوػر زائػدة هػك  ةػرب ايةػكاؿ  لػ  مػا تموػز  ػل 
الوػػر ف الكػػروـ مػػف ةوػػث لغتػػل ك ّغتػػل ك ٌيػػل لػػوس فوػػل كممػػض  ك ةػػرؼ زائػػد ج 

  يل ج ةاجض  ل  هذه التاكوّت.معي  لل  ٌج 
كلتكإو  معي  الزوادة هيا يوكؿ :  ذا  ردتى  ٍف تعاتب صدووؾ عمػ  
عدـ زوارتل لؾ كجب  ٍف توكؿ : ما ميعؾ  ٍف تزكريي ؟ فالكّـ مػف دكف ذكػر 
(ج( وعيػػػي  فك الزوػػػارة لػػػـ تةصػػػؿ ، ك يػػػت تعات ػػػل عمػػػ  عػػػدـ ةصػػػكلاا ميػػػل ، 

تزكريػػي، وعوػػد  فك الزوػػارة كةعػػت ، ك يػػت تعات ػػل  ك ػػذكرها كةكلػػؾ : مػػا ميعػػؾ  جٌ 
عمػػػػ  كةكعاػػػػا ميػػػػل ، كػػػػاٍف تكػػػػكف ج تةػػػػبح  ٍف وػػػػزكرؾ فػػػػزارؾ ، ككػػػػذلؾ ةكلػػػػل 
ـٍ كييػتى  مىٍوػتي ً وىػدىمك  ىٍسػتىٍك ىٍرتى  ى ػا خى دى ًلمى يىعىؾى  ىف تىٍسجي تعال  : (ةىاؿى وىا ً ٍ ًموسي مىا مى

( ]ص:  مػػوس لػػـ وسػػجد ، كا سػػ ةايل ، وكٌ خػػل [  وعيػػي  فك   ًٕٓمػػفى اٍلعىػػاًلوفى
عمػ  عػدـ سػجكده ، كوكػكف المعيػ  عمػ  العكػس مػف ذلػؾ عيػد ذكػر (ج( فػػي 
مىٍوتىًيي  ٍيلي خى ٍوره مل دى ً ٍذ  ىمىٍرتيؾى ةىاؿى  ىيىٍا خى يىعىؾى  ىٌج تىٍسجي ةكلل ةكلل تعال  : (ةىاؿى مىا مى

( ]ايعػػراؼ:  مىٍوتىػػلي ًمػػف ًطػػوفو  ذ تعيػػي ا وػػض ةويئػػذ  فك السػػجكد [ ًُِمػػف يكػػارو كىخى
ةصػػػؿ مػػػف لػػػدف   مػػػوس ، ك فك ا ، سػػػ ةايل ، وك خػػػل عمػػػ  سػػػجكده ؛ كلاػػػذا 
ذهػػب اليةػػاة كالمعسػػركف  لػػ  الوػػكؿ  زوػػادة (ج( فػػي هػػذه ا وػػض لتكػػكف كمعيػػ  

 ا وض السا وض .
لكػػػف الػػػذم و ػػػدك  ٌف (ج( فػػػي هػػػذه ا وػػػض يافوػػػض كلوسػػػت زائػػػدة ؛ يٌياػػػا 

د  اػػا  ف تكػػكف تعسػػورنا لدجلػػض مػػا ة ماػػا، فمععػػكؿ (ميعػػؾ( فػػي إػػمف جممػػض  روػػ
ػا ةكلػل تعػال : (ةىػاؿى  يىعىػؾى  مى دى   ىجك  مى ( لػوس ( ٌج تسػجد(  ػؿ هػك  ً ذٍ  تىٍسػجي ٍرتيػؾى  ىمى

مةػػذكؼ، كالمعػػركؼ فػػي المغػػض  فك ةػػذؼ المععػػكؿ  ػػل وػػراد  ػػل  عمػػاـ معيػػاه، 
لجممػض المعسلػرة، فمععػكؿ كهػذا المعيػ  العػاـ لػوس مطموػا،  ػؿ وعاػـ كوةػدد مػف ا

دى   ً ذٍ  (مػػا ميعػػؾ(  روػػد  ػػل طاعػػض ا ، دؿك عمػػ  ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال : ( ىٌج تىٍسػػجي
( كالمعي :  م  يّ ميعػؾ طػاعتي؟ فوكػكف التوػدور : ةػاؿ : وػا   مػوس   ىمىٍرتيؾى ى

 ما ميعؾ طاعتي؟ ،  م :  ٌج تسجد  ذ  مرتؾ .
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 مػوس عمػ  عػدـ طاعػض  روػد  ػل تػك وه  ٌيػل  سػمكب سػرار هػذا اي كمف 
 موس عيدما سٌكغ ؛ لذلؾ ج ةجض    ا  صعض عامض ذـ تك وخل  صعض خاصض

مىٍوتىػلي ًمػف ًطػوفو  مىٍوتىيًػي ًمػف يكػارو كىخى ٍيػلي خى ٍوػره مل ( يٌف عػدـ عدـ سجكده  وكلل ( ىيىٍا خى
وكػػكف  مػػره ة ػػؿ اف امتذػػاؿ  سػػجكده هػػذا كػػاف معصػػوض  سػػ ةايل كتك ػػرنا عمػػ 

 دـ. استعّّ كتك رنا عم  
كا سػػػ ةايل لعيػػػل كطػػػرده مػػػف رةمتػػػل كجيتػػػل لدجلػػػض ايمػػػر ايكؿ ج 

 لدجلض ايمر الذايي.
ـٍ  وىضه لكويٍؤًمييفك كفي ةكلل تعال  : ( اٍّتاي ـٍ لىًئف جى اًيًا ٍادى  ىٍومى كى ىٍةسىميكٍا ً الٌمًل جى
اٍّت جى ويٍؤًمييػكفى ً اىا ةيٍؿ ً يكمىا ا وىاتي ًعيدى الٌمًل كى  ـٍ  ىيكاىا ً ذىا جى ا ويٍ ًعريكي  ]اجيعػاـ: (مى

َُٗ.] 
ةر  ( ٌياا(  الكسر ا ف كذور ك  ك عمرك، كةر   العت  يػافع كعاصػـ فػي 

فعيػػد ةراّتاػػا  الكسػػر تكػػكف ( ٌياػػا( مسػػتايعض (. ُ(ركاوػػض ةعػػص كةمػػزة كالكسػػائي 
ـٌ الكّـ عيد (و عركـ( كعيد ةراّتاا  العت  تككف ( ٌياا( هي المععكؿ  ػل  كةد ت

الذايي في مةؿ يصب، كالمعي : كمف وعممكـ عدـ  وماياـ  ذا جاّتاـ ا وػض؟ 
فوكػػػكف تػػػاخور ا وػػػض عػػػذرا لاػػػـ فػػػي تػػػرؾ ا ومػػػاف؛ لػػػذلؾ اختػػػار سػػػو كول ةػػػراّة 

عمػػػ  اجسػػػتئياؼ كالمععػػػكؿ الذػػػايي مةػػػذكؼ كالتوػػػدور: كمػػػا ( ِ(( ياػػػا(  الكسػػػر 
هػػػػػػػػ( "كالكسػػػػػػػر  ةسػػػػػػػياا ُُّةػػػػػػػاؿ الزجػػػػػػػاج (تةتػػػػػػػ  (.ّ(و ػػػػػػػعركـ  ومػػػػػػػاياـ 

 (ْ(ك جكدها".

                                                 

 . ِٓٔ، ككتاب الس عض ص  ِٖٓ/ِ( معايي الور ف لأخعش ُ(
 . ُِّ/ّ( كتاب سو كول  ِ(
 . َّٓ/ُور ف ( الت واف في عمـك ال ّ(
عرا ل لمزجاج  ْ(  . ِّٖ-ِِٖ/ِ( معايي الور ف كاع
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كمػػياـ مػػف جعػػؿ (ج( زائػػدة لوصػػ  المعيػػ ؛ كرٌده الزجػػاج  اٌياػػا يافوػػض 
كييسػػب  لػػ  الخموػػؿ  ٌيػػل جعػػؿ  (ُ( فػػي ةػػراّة الكسػػر فوجػػب ذلػػؾ فػػي ةػػراّة العػػت 

 (ِ( ( ياا(  العت   معي  لعماا
( يافوػػض كةكلػػل تعػػال : ٌف (ج ٌياػػا(  ػػالعت  عمػػ   ا اػػا، ك  ٌف ( كالظػػاهر 

اّتٍ   ىيكاىا( ( جممض مستايعض  يرود  اا  ف تككف تعسورنا لما ة ماػا،  جى  ً ذىا جى ويٍؤًمييكفى
ياػػا  ذا جػػاّت ج وؤميػػكف. كج فػػرؽ  ػػوف   م:  كالمعيػػ : كمػػا و ػػعركـ  ومػػاياـ،

ف تككف كما  عدها جممػض  فت  ( ٌياا( ككسرها مف ةوث صّةاا في الةالتوف 
كذػػر  وػػض المعسلػػرة ٌف العػػت  وكػػكف عيػػد جعػػؿ ا  معسػػرة لمػػا ة ماػػا سػػكل  مسػػتايعض

 ٌياما جممض كاةدة  ك سواؽ كاةد.اارت اطا  ما ة ماا ك
ككػػذلؾ ذهػػب اليةػػػاة كالمعسػػركف  لػػ   ٌف (ج( زائػػػدة فػػي ةكلػػل تعػػػال : 

رىاـه  مى  (كىةى ( ]ايي وػاّ: جى   ىيكايػـٍ  ةىٍروىضو   ىٍهمىٍكيىاهىػا عى [ كالمعيػ : كةػراـ ٓٗ وىٍرًجعيػكفى
المعي :  ٌف ةكمنا عػـز ا  (.ّ(فعم  ةروض  متياهـ  ف ورجعكا  ل  الديوا  ك وكك 

 م  (ْ( ف توػـك السػاعض  ف ورجعػكا  ك وتك ػكا  لػ   هّكاـ غور متصٌكر  عم  
هّكاػػـ  ٌياػػـ ورجعػػكف عػػف الكعػػر  لػػ  ةوػػاـ  ةػػدريا  هػػؿ ةروػػض كممتيػػع عمػػ  : 

وػػض  وكلػػل: "ةػػراـ خ ػػر، عػػراب هػػذه ا  هػػػ( َٔٔم (تكفصػػؿ الػػراز  ،(ٓ( السػػاعض
ٌمػػا  خػػر،  ٌياػػـ ج ورجعػػكف(  ك  ػػيّ  ٌمػػا ةكلػػل (:  فػػّ  ػػد لػػل مػػف م تػػد ، كهػػك

ذا كػػػاف عػػػدـ رجػػػكعاـ  ، كؿاي فالتوػػػدور: عػػػدـ رجػػػكعاـ ةػػػراـ،  م: ممتيػػػع، كاع
ف وكػكف المػراد ميػل الرجػكع  لػ   ٌمػا  ممتيعنا كاف رجكعاـ كاج نا، فاػذا الرجػكع 

                                                 

 . ِِٓ/ُ( المصدر السا ؽ ، كمغيي الم وبُ(
 . ٕٔٔ/ِ،كاليكت في تعسور سو كول ُِّ/ّ( كتاب سو كول  ِ(
عػػػػػراب الوػػػػر ف لميةػػػػػاس  ِْٕ-ِْٔ/ِٕ، ٕٖ-ٖٔ/ُٕ( جػػػػامع ال وػػػػاف  ّ( -ِّٖ/ِ،كاع

 . َّْ/ُُ، كالجامع يةكاـ الور ف َِِ/ِِ، كمعاتو  الغوب  ّّٖ
 . ُّْ/ّ( الك اؼ  ْ(
 .ِِٓ/ُ( مغيي الم وب  ٓ(
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ٌف رجػكعاـ  لػ  الةوػاة فػي  فوكػكف المعيػ :  ، ٌمػا ايكؿ خرة  ك  ل  الػديوا، ا 
 طاؿ ككف مف ويكر ال عث، كتةووؽ  خرة كاجب، كوككف الغرض ميل الدار ا 
 مػا الذػايي يػل سػ ةايل سػوعطول الجػزاّ، ك إ، ف ةػد ٌيل ج كعراف لسػعي  ما تودـ: 

لػػػـ ورجعػػػكا  لػػػ  الػػػديوا ،  ٌياػػػـ ٌف رجػػػكعاـ  لػػػ  الػػػديوا كاجػػػب، لكػػػف المعمػػػكـ :  
 فعيدها ذكر المعسركف كجاوف :

ػا   ٌف الةراـ ةد وجيّ  معي  الكاجػب كوكلػل تعػال  : (ةيػٍؿ تىعىػالىٍكٍا  ىٍتػؿي مى
ػػ ػػاينا كىجى تىٍوتيميػػكٍا  ىٍكجىدىكيػػـ مل ً اٍلكىاًلػػدىٍوًف ً ٍةسى ػػٍوئنا كى ـٍ  ىٌج تيٍ ػػًركيكٍا  ًػػًل  ى مىػػٍوكي ـٍ عى ـى رى حكيػػ ػػرك ٍف ةى

ػػػا  ىطىػػػفى كىجى  مى ػػػا ظىاىػػػرى ًمٍياىػػػا كى ـٍ كىجى تىٍورى يػػػكٍا اٍلعىػػػكىاًةشى مى وكػػػاهي ـٍ كىاًع ّىؽو يكٍةػػػفي يىػػػٍرزيةيكي  ٍمػػػ
[ ) ـٍ تىٍعًوميكفى ـٍ ً ًل لىعىمككي اكي ـٍ كىصك ؽل ذىًلكي ـى الٌملي ً ٌج ً اٍلةى رك اييعػاـ: تىٍوتيميكٍا اليكٍعسى الكًتي ةى

ةروػض  ب كلػوس  مةػـر فػالمعي :  ٌيػل كاجػب عمػ   هػؿ[ كترؾ ال ػرؾ كاجػُُٓ
 همكياها  ياـ ج ورجعكف "عف ال رؾ،  ك ج ورجعكف  ل  الػديوا.  ك  ف تكػكف 
(ج( صػػمض زائػػدة، كالمعيػػ : كةػػراـ عمػػ  ةروػػض  همكياهػػا رجػػكعاـ  لػػ  الػػديوا،  ك 

 (ُ( كةراـ عم  ةروض  همكياها رجكعاـ عف ال رؾ.
 وتوف. فالظػػاهر  ٌف خ ػػر (كةػػراـ( مةػػػذكؼ كهػػذه ا وػػض كػػاجوتوف السػػا

 جى  كهػػذا الةػػذؼ  دكل  لػػ    اػػاـ معيػػ  ا وػػض ، فكػػافك ةكلػػل تعػػال : ( ىيكايػػـٍ 
( تعسػور لاػا، كهػذا مػا ةػاؿ  ػل يةػاة كمعسػركف، فوػد  جػازكا جعػػؿ (ج(  وىٍرًجعيػكفى
؛ يياػػػـ ج  ّن يافوػػػض، كالمعيػػػ : كةػػػراـ عمػػػ  ةروػػػض  همكياهػػػا  ف تتو ػػػؿ مػػػياـ عمػػػ

ـٌ  (ِ(ورجعكف،  م: ج وتك كف  م :  ٌف الكّـ تـك عيد ةكلل تعال : ( ىٍهمىٍكيىاهىا( ذػ
(  م: عػػف الكعػػر كال ػػرؾ. كالتوػػدور:  جى  عمٌػػؿ  ك فٌسػػر فوػػاؿ: ( ىيكايػػـ وىٍرًجعيػػكفى

كةراـ عم  ةروض  همكياها ذلؾ ،  ك كةػراـ عمػ  ةروػض  همكياهػا ة ػكؿ  عمػالاـ، 
المعمكؿ، كجػاز جعػؿ (كةػراـ( خ ػرنا كالم تػد  مةػػذكؼ. كا تػد   ػاليكرة لتوووػدها  ػ

 كالتودور: كالعمؿ الصال  ةراـ عمواـ، كعم  الكجاوف فإٌف ةكلل تعال : ( ىيكايػـٍ 
                                                 

 .ُِِ-َِِ/ِِ( معاتو  الغوب  ُ(
عرا ل  ِ(  .َْٓ/ّ( معايي الور ف كاع
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( تعموػػؿ عمػػ   إػػمار الػػّـ كالمعيػػ : ج ورجعػػكف عمػػا هػػـ فوػػل،  جى  وىٍرًجعيػػكفى
ػػ ػػٍؿ ًمػػفى الصك ػػف وىٍعمى اًت كىهيػػكى كدلوػػؿ المةػػذكؼ مػػا توػػدـ مػػف ةكلػػل تعػػال : (فىمى اًلةى

( ]ايي وػاّ:  يكػا لىػلي كىػاًت يكفى [ كذكػركا  ٌف هػذا الكجػل ْٗميٍؤًمفه فىّ كيٍعرىافى ًلسىػٍعًوًل كىاًع
 ك هػػػذا التاكوػػػؿ وؤوػػػػد صػػػةتل مجػػػػيّ ( ٌياػػػـ ج ورجعػػػكف( فػػػػي ةػػػراّة  عإػػػػاـ 

 (ُ(  الكسر
هذه هي المكاإع الذّذض التي   ار  لواا العػٌراّ كمػا توػدـ:  ٌف العػرب 

 تجعؿ (ج( صمض في كؿ كّـ دخؿ في  كلل جةد غور مصرح  ل.
ٌيمػػػا هػػػي يافوػػػض إػػػمف جممػػػض  كةػػػد ت ػػػوف  ٌياػػػا لوسػػػت زائػػػدة كج صػػػمض، كاع

 مستايعض معسلرة لما ة ماا.
ػا  المبحث الثاني : )ء( الزائدة قبؿ جحد :   ػار العػٌراّ كمػا توػدـ  وإن

 خػػره جةػػد كاست ػػاد  لػػ  اٌف العػػرب تجعػػؿ (ج( صػػمض فػػي كػػؿل كػػّـ دخػػؿ فػػي 
ّك  ـى  ىٍهؿي  عم  ذلؾ  وكلل تعال  : (ًلئى كفى   ىجك  اٍلًكتىابً  وىٍعمى مىػ  وىٍوًدري ( فػػ(ج(  عى ّو  ىػٍي
 ايكل  زائدة كالذايوض يافوض.

( لغػػك فػػي ةكلػػل تعػػال  : (وىػػا  ٌّ كةػػد ذهػػب سػػو كول  لػػ   ٌف (ج( مػػف (ًلػػئ
ييػكا اتكويػكا المكػلى كى  ـٍ  ىوحاىا الكػًذوفى  مى وىٍجعىػؿ لككيػ تًػًل كى ـٍ ًكٍعمىػٍوًف ًمػف ركٍةمى  ًمييػكا ً رىسيػكًلًل ويػٍؤًتكي

عيػكره ركًةػػوـه } ـٍ كىالمكػػلي غى وىٍغًعػػٍر لىكيػ ـى  ىٍهػؿي اٍلًكتىػػاًب  ىج ِٖييػكرنا تىٍم يػػكفى  ًػًل كى { ًلػئىّ وىٍعمىػػ
ّو ملػف فىٍإػػًؿ المكػًل كى ىفك اٍلعىٍإػؿى ً وىػدً  مىػ   ىػٍي كفى عى المكػػًل ويٍؤًتوػًل مىػف وى ىػاّ كىالمكػػلي  وىٍوػًدري

( ]الةدود:   (ّ(كهذا ما عمول اليةاة  عده (ِ( . [ِٗ-ِٖذيك اٍلعىٍإًؿ اٍلعىًظوـً
هػ( كما يسب  لول: "ك ما زوػادة (ج( فػي ْٓٔةت  ةاؿ ال مك ويي (ت 

ّك  ـى  ىٍهؿي  ةكلل تعال : (ًلئى  (ْ(اٍلًكتىاًب( ف يّ متعؽ عمول". وىٍعمى
                                                 

 . ِِٓ/ُ، كمغيي الم وب  ُِِ/ِِ  الغوب ، كمعاتو ُّْ/ّ( الك اؼ  ُ(
 .ِِِ/ْ،  َّٗ/ُ( كتاب سو كول  ِ(
عرا ل  ِْٓ/ِ( مجاز الور ف  ّ(  . ُُّ/ٓ، كمعايي الور ف كاع
 . َٗ/ّ( ال رهاف في عمـك الور ف  ْ(
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 ٌف (ج( زودت هيا لمتككود كالتودور: لوعمـ  هؿ الكتاب كلوت ػوف كةوؿ : 
لاػػػـ كلوتةوػػػؽ  ٌف مػػػا وصػػػوب المػػػؤميوف مػػػف فإػػػمل ج ووػػػدركف عمػػػ   زالتػػػل  ك 
تخصػػوص فإػػؿ ا  وػػـك معويػػوف كج ومكػػياـ ةصػػر الرسػػالض كالي ػػكة فػػي ةػػـك 

 (ُ( مخصكصوف.
يػػػا ممػػػا هػػػػ(  ٌف زوػػػادة (ج( هّْٓك عػػد  ف ذكػػػر الجػػػامعي اليةػػػكم (ت

هػ(  اٌيل زعػـ " ف ايىكلػ   ف ج وكػكف ِٓٓ جمعكا عمول يسب  ل  الجاةظ (ت
فػػػي كػػػّـ ا  ػػػذكذ كمػػػا ويسػػػتغي  عيػػػل، كالػػػذم وكج ػػػل المعػػػظ عمػػػ  ظػػػاهره  ف 
وكػػػكف الإػػػمور فػػػي ووػػػدركف لمي ػػػي (صػػػم  ا عموػػػل كسػػػمـ( ك لػػػل كالمػػػػؤميوف 

 عموػػل كسػػمـ( ك لػػل كالمعيػػ : لػػئّ وعمػػـ الواػػكد كاليصػػارل  ف الي ػػي (صػػم  ا
ذا لـ وعممكا  ٌياـ ج وودركف ، فود عممػكا  ٌياػـ ووػدركف  كالمؤميوف ج وودركف، كاع
عموػل،  م:  ف  ميػػتـ كمػػا  يمػرتـ  تػػاكـ ا مػػف فإػػمل ، فعمػـ  هػػؿ الكتػػاب ذلػػؾ 

 (ِ(كلـ وعممكا خّفل".
ذػػػـ عوػػػب عمػػػ  كػػػّـ الجػػػاةظ  وكلػػػل: "كةمػػػؿ ا ػػػف  ةػػػر (كوعيػػػي  ػػػل 

عذمػػػاف عمػػػرك  ػػػف  ةػػػر( زوػػػادة (ج( عمػػػ  ال ػػػذكذ جاػػػؿ ميػػػل  الجػػػاةظ :   ػػػك
 وكاعػػد العر وػػض، كلػػوس كػػؿ مػػف وعػػرؼ  ػػوئنا مػػف الكػػّـ وجػػكز لػػل الػػتكمـ عمػػ  
ةكاعػػػد العر وػػػض، كلػػػوس كػػػكف (ج( زائػػػدة فػػػي فةػػػكل خطػػػاب العػػػرب ممػػػا وكػػػكف 
طعينػػا مػػػف الممةػػدة عمػػػ  كػػّـ ا ؛ يٌف كػػػّـ ا يػػزؿ عمػػػ  لسػػاياـ، ككوػػػؼ 

 (ّ( ادة (ج(  ذكذنا، كةد جاّ ذلؾ عياـ ك اع.وككف زو

                                                 

، كمعاتو   ِْٓ/ِ، كال واف في غروب  عراب الور ف  ِِٓ(  رح عوكف ا عراب ص  ُ(
، كالجػػػامع يةكػػػاـ الوػػػر ف  َْٔ، ك ػػػرح الكافوػػػض يظػػػـ الكافوػػػض ص  ِْٖ/ِٗالغوػػػب 

 .ِْٖ/ُ، كمغيي الم وب  َّٖ-َّٕ، كالجي  الدايي ص ِٕٔ/ُٕ
 .ِْٖ/ِٗ، كمعاتو  الغوب  ُّْ/ُ( الجكاهر لمإرور الجامعي  ِ(
 . ُّٓ/ُ(  عراب الور ف  ّ(
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كالةوووض  ٌف لساف العرب لـ وكف جموعل  الدرجض يعسػاا مػف العصػاةض 
ٌيمػا  كال ّغض، كالور ف الكروـ لـ ويزؿ  مساف العػرب مػف غوػر اختوػار كايتوػاّ، كاع
يػػػزؿ  مػػػا هػػػك ايفصػػػ  كاي مػػػ،، كمجػػػيّ (ج( زائػػػدة ج معيػػػ  لاػػػا ج ويعػػػدح مػػػف 

لكّـ، هذا مف جاض ، كمػف جاػض  خػرل فػإٌف اليةػاة الػذوف ةػالكا  زوػادة فصو  ا
(ج( فػػي كتػػاب ا ، هػػـ الػػذوف ةػػالكا  زوادتاػػا فػػي المغػػض ، فمػػف وروػػد  ف وذ ػػت 

ا في لساف العرب.  عدـ زوادتاا في الور ف الكروـ، ورود اذ ات هذا  وإن
 وعمػػـ كمػػف  جػػاز جعػػؿ (ج( يافوػػض غوػػر زائػػدة جعػػؿ معيػػ  ا وػػض : لػػئّ

 (ُ(  هؿ الكتاب عجز المؤميوف.
كالظػػػاهر  ٌف كػػػّـ ا فػػػي هػػػذه ا وػػػض وعوػػػد  ٌف المػػػؤميوف  ذا اتوػػػكا ا 
كاميػػكا  رسػػكلل  تػػاهـ ا مػػف فإػػمل لو ػػوف مػػف خػػّؿ ذلػػؾ جاػػؿ  هػػؿ الكتػػاب 
الػػػػذوف وػػػػركف  ف المػػػػؤميوف ج ويػػػػالاـ فإػػػػؿ مػػػػف ا ةسػػػػب عمماػػػػـ، فوكػػػػكف 

العإػؿ مػف  جػؿ  ف وجعػؿ  هػؿ الكتػاب ج وعممػكف ، المعي :  ٌيل وػكتوكـ هػذا 
 فػ(ج( يافوض كهذا هك المعي  المراد.

فوػػػد  راد ا سػػػ ةايل  ف وصػػػعاـ  ػػػاٌياـ ج وعممػػػكف  الػػػذم وإػػػرحهـ  ك 
وإرح غوػرهـ، كج وعممػكف  الػذم وػيععاـ  ك ويعػع غوػرهـ ، كالموػدرة عمػ  جمػب 

ك وػػف وكمػػف ال ػػر، فػػاراد ا،  اليعمػػض  ك سػػم اا تػػاتي  معرفػػض  وػػف وكمػػف الخوػػر
عز كجؿ،  ف وصرؼ كويعي عياـ هذا العمػـ كذاؾ لويعػي عػياـ موػدرتاـ عمػ  
سػػمب مػػا  يعػػـ ا  ػػل عمػػ  المػػؤميوف، كالمعيػػ :  ٌيػػل  ذا اتووػػتـ ا  عطػػاكـ ا 
ما  اّ  ف وعطوكـ ذلؾ مف  جؿ  ف وجعؿ  هؿ الكتاب ةكما ج وعممػكف،  م: 

منا ج وودركف عم  ايتزاع فإػؿ ا مػيكـ ، ك ٌم فإػؿ مف  جؿ  ف وجعماـ ةك 
 كاف ويعـ  ل عم  ع اده ، فمف جاؿ عجز، كمف ج وودر ج وعمـ.

                                                 

 . ُُُِ/ِ( المصدر السا ؽ ، كالت واف في  عراب الور ف  ُ(
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فػػإذا ت ػػٌوف  ٌف (ج( فػػي (ًلػػئّ( يافوػػض كلوسػػت زائػػدة فاػػذا وعيػػي  ٌف هػػذه 
ػػا، فتكػػكف هػػي كا وػػات التػػي سػػ وتاا جػػاّت  ة  معيػػ  الجةػػد  وإن ا وػػض م ػػدّك

 كاةد مف ةوث التركوب.جموعاا في سواؽ 
كهػػػي كػػػذلؾ مػػػف ةوػػػث المعيػػػ ، فالػػػذم وظاػػػر  ٌف جعػػػؿ ا وػػػض م امػػػض 
ـٌ  ل معياها ذـ اج تداّ  تعسػور معيػ  المةػذكؼ  ك معيػ  الجممػض   ةذؼ ما وت
الذم تإػميتل  ك ذكػر مػا وزوػؿ   ااماػا، ويعػدح مػف  سػالوب الوػر ف الكػروـ، كهػذا 

ذلػػػػؾ فومػػػػا وػػػػذهب الوػػػػل اليةػػػػاة مػػػػا لةظيػػػػاه فػػػػي المكاإػػػػع السػػػػا وض ، كيمةػػػػظ 
ّن ةكلػل تعػال  : (ةيػٍؿ تىعىػالىٍكٍا  ر عم  يسػواا مػف ذلػؾ مػذ كالمعسركف في  وات  يخى

ً اٍلكىاًلدىٍوًف ً ٍةسىاينا كىجى تىٍوتيميكٍا  ىٍكجى  ـٍ  ىجك تيٍ ًركيكٍا ً ًل  ىٍوئنا كى مىٍوكي ـٍ عى ـى رى حكي رك دىكيـ  ىٍتؿي مىا ةى
ّىؽو يكةٍ  ٍف  ٍم ػا  ىطىػفى كىجى مل مى ػا ظىاىػرى ًمٍياىػا كى ـٍ كىجى تىٍورى يكٍا اٍلعىػكىاًةشى مى وكاهي ـٍ كىاًع في يىٍرزيةيكي

( ]اييعػاـ:  ـٍ تىٍعًوميكفى ـٍ ً ًل لىعىمككي اكي ـٍ كىصك ؽل ذىًلكي ـى الٌملي ً ٌج ً اٍلةى رك تىٍوتيميكٍا اليكٍعسى الكًتي ةى
 ـر عموكـ  ف ت رككا.كالتودور: ة (ُ([ ةوؿ (ج( زائدة ُُٓ

كالػػػراج  عيػػػد اليةػػػاة  ٌياػػػا يافوػػػض، كذكػػػر فػػػي تعسػػػور ا وػػػض  ٌيػػػل وجػػػكز 
الكةؼ عم  (ر كـ( ذـ ا تد  (عموكـ  ٌج ت رككا( كةوؿ ( ٌج ت رككا( في مكإع 
يصب  تودور فعػؿ مػف لعػظ ايكؿ، كالتوػدور:  تػؿ عمػوكـ تةػروـ ا  ػراؾ ، م: 

 الكالػدوف ، فوكػكف ( ٌج ت ػرككا( فػي مةػؿ عموكـ ترؾ ا  ػراؾ كعمػوكـ اةسػاينا 
كةوػؿ ، التوػدور:  كصػوكـ  ٌج ت ػرككا،  ك،   ػوف لكػـ  ٌج (ِ( يصب عم  ا غػراّ

 (ّ( ت رككا.
كو ػدك  ٌيػػل ج ةاجػض  لػػ  هػذه التوػػدورات، لكإػكح معيػػ  ا وػػض ؛ اذ  ٌف 

ػػٍوئنا( كمػػا  عػػده كػػاف تعػػدادنا ك  تعسػػوراى لمػػا ةػػـر ا ةكلػل تعػػال : ( ىجك تيٍ ػػًركيكٍا  ًػػًل  ى

                                                 

 . ِٗ/ّ( ال رهاف في عمـك الور ف  ُ(
 .ُُّ/ٕ،كالجامع يةكاـ الور ف  ّْٗ/ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف  ِ(
 .َِٓ/ُ( مغيي الم وب  ّ(
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كالمعي : ةؿ تعالكا  تؿ ما ةـر ر كـ عمػوكـ، هػك:  ف ج ت ػرككا  ػل ك الكالػدوف 
 (ُ(  ةساينا

ةىٍكمىاىػػػػػا  ػػػػػدتحاىا كى ػػػػػا فػػػػػي ةكلػػػػػل تعػػػػػال  : (كىجى كيمةػػػػػظ هػػػػػذا ايسػػػػػمكب  وإن
ـٍ  ػػػالىاي ـي ال كػػػٍوطىافي  ىٍعمى وكػػػفى لىايػػػ ديكفى ًلم كػػػٍمًس ًمػػػف ديكًف المكػػػًل كىزى ػػػًف وىٍسػػػجي ـٍ عى ػػػدكهي فىصى

ـٍ ج وىٍاتىديكفى } ّى ًفػي السكػمىاكىاًت ِْالسكً وًؿ فىاي ٍب ديكا ًلمكًل الكًذم ويٍخًرجي اٍلخى {  ىٌج وىٍسجي
( ]اليمؿ:  ا تيٍعًمييكفى مى ا تيٍخعيكفى كى ـي مى وىٍعمى  [.ِٓ-ِْكىايٍرًض كى

عػػػض مػػػف ةػػػر  عامػػػض ةيػػػٌراّ المدويػػػض كالككفػػػض كال صػػػرة  الت ػػػدود ( ٌج( المؤل
( ف( ك (ج( كةػػػػػد ةوػػػػػؿ :  فك (ج( زائػػػػػدة كالمعيػػػػػ :  ٌياػػػػػـ ج واتػػػػػدكف  لػػػػػ   ف 

كةوػػػػػؿ:  ٌف (ج( يافوػػػػػض (ّ(  ك ج وعممػػػػػكف  ٌف ذلػػػػػؾ كاجػػػػػب عمػػػػػواـ (ِ(وسػػػػػجدكا  
 (ْ( كالمعي : كزوف لاـ ال وطاف ًلئّ وسجدكا.

كالظػػػاهر  ٌف (ج( يافوػػػض، كالمعيػػػ : فاػػػـ ج واتػػػدكف  م:  ٌج وسػػػجدكا، 
تإػػػػػميت اجوػػػػػض كصػػػػػؼ ةػػػػػـك   مػػػػػوس  ػػػػػذّث صػػػػػعات: تػػػػػزووف ال ػػػػػوطاف فوػػػػػد 

يعمػػالاـ، كصػػدلهـ عػػف سػػ وؿ ا، ككػػكياـ غوػػر ماتػػدوف، كجػػاّ ةكلػػل تعػػال : 
ديكا( تةدودنا  ك تعسورنا لممراد مف هذه الصعات. ( ىجك   وٍسجي

يىعىػػػؾى ً ٍذ  ػػػا مى كفي مى ػػػا ةكلػػػل تعػػػال  : (ةىػػػاؿى وىػػػا هىػػػاري ـٍ كمػػػف ذلػػػؾ  وإن رى ىٍوػػػتىاي
محكا } ٍوتى  ىٍمًرم( ]طل: ِٗإى  [.ّٗ-ِٗ{  ىٌج تىتكً عىًف  ىفىعىصى

ةاؿ الط رم في تعسور هذه ا وض: ووكؿ تعال  ذكره ةاؿ مكس  يخول 
هركف لٌما فرغ مف خطاب ةكمل كمراجعتل  ٌواهـ عم  ما كاف مف خطا فعماـ: 

كعركا  ا كع ػدكا العجػؿ وا هركف  ٌم  يّ ميعؾ  ذ راوتاـ إٌمكا عف دوياـ ف

                                                 

 .ّْٗ/ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف ُ(
 . ُِٗ-ُُٗ/ِْ، كمعاتو  الغوب  ُّٔ/ّاؼ ( الك  ِ(
 . ُٖٓ/ُّ، كالجامع يةكاـ الور ف  ََُٕ/ِ( الت واف في  عراب الور ف  ّ(
 .ُْٗ/ُٗ( جامع ال واف  ْ(
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 ٍف ج تت عيي، كاختمؼ  هؿ التاكوػؿ فػي المعيػ  الػذم عػذؿ مكسػ  عموػل  خػاه 
 (ُ(مف تركل ات اعل"

ك وكف  ٌف  يي اسرائوؿ مياـ مف ع د العجؿ ك ةاـ عم  ع ادتػل، كمػياـ 
مػػػف  يكػػػر ذلػػػؾ فػػػاعتزلكهـ ، ك ٌمػػػا المػػػراد مػػػف اجت ػػػاع فوػػػد ذكػػػر مػػػذه وف فػػػي 

ما: ما ميعؾ مف ات اعي كالمةكؽ  ي  مف  طاعؾ كتػرؾ الموػاـ تعسوره :  ةده
 وف  ظارهـ، كالذايي: ما ميعؾ مف ات اع كصوتي في  صّةاـ كةتالاـ عم  

 الميكر.
كيػػص الع ػػارة التػػي ذكرهػػا الط ػػرم لتعسػػور ا وػػض ( ىٌج تىتكػػً عىًف( تعوػػد  ف 

ؽ عموػػل عيػػد مكسػػ  عػػذؿ  خػػاه مػػف ات اعػػل فػػي ةػػوف  ٌف المػػراد كالمعيػػ  المتعػػ
اليةاة كالمعسروف كعيد الط رم يعسل :  ٌف مكس  عموػل السػّـ عػذؿ  خػاه مػف 
تركل ات اعل، فإذا كجب  رادة هذا المعي  كجب  ف تككف الع ارة التػي تسػتعمؿ 

 لتعسور ا وض هي ع ارة :  ف تت عيي ، ج ع ارة :  ف ج تت عيي.
ادة (ج(  ذ ج وتةوػػؽ فو ػػدك  ٌف الط ػػرم، رةمػػل ا، لػػـ ويت ػػل عمػػ  زوػػ

المعي  الذم يروػد  ذ اتػل فػي التعسػور  ٌج  عػد ا  ػارة  لػ  زوادتاػا ؛ لػذلؾ يجػد 
اليةاة كالمعسروف  عده وجمعكف عم   ٌف (ج( زائدة، كالمعي :  م  يّ ميعػؾ 

 (ِ(  ف تت عيي.
كةوػػؿ (ج( يافوػػض  تاكوػػؿ (مػػا ميعػػؾ(  معيػػ : مػػا دعػػاؾ، كالتوػػدور: مػػا 

 (ّ(  تت عيي.دعاؾ  ل   ف ج

                                                 

 . َُٓ/ُٔ( المصدر يعسل  ُ(
، كزاد  َٖ/َُ، كالمةػػػػػػػػرر الػػػػػػػػكجوزفي تعسػػػػػػػػور الكتػػػػػػػػاب العزوػػػػػػػػز  ّٖ/ّ( الك ػػػػػػػػاؼ  ِ(

 َُٗ/ِ، كالت وػػػػاف فػػػي  عػػػراب الوػػػػر ف  َُٖ/ِِ، كمعػػػاتو  الغوػػػب  ُّٔ/ٓالمسػػػور
، كال رهػػػػاف فػػػػي عمػػػػـك  ِْٖ/ُ،كمغيػػػػي الم وػػػػب  ِّٕ/ُُ،كالجػػػػامع يةكػػػػاـ الوػػػػر ف 

 . ُٗ/ّالور ف
 . ّٕٓ/ِ( مدارؾ التيزوؿ/ تعسور اليسعي ّ(
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كالصةو   ٌف (ج( يافوض، ك ٌف مععكؿ (ميعؾ( مةػذكؼ، ممػا  ٌدل  لػ  
 عماـ معي  الجممض كاع اامل فاةتاج  ل  تةدود كتعسور فجاّ ةكلل تعال : ( ىٌج 

 تىتكً عىًف( تةدودنا كتعسورنا لاذا المعي . 
ػػػا فػػي التع وػػػر الور يػػي فػػػي غوػػر  ػػػاب (ج(  كيمةػػظ هػػػذا ايسػػمكب  وإن

ائدة، فود واتي الكػّـ المذ ػت تعسػورنا لكػّـ مػ اـ ة مػل ميعػي  ك مذ ػت كوكلػل الز 
(  ]الزخػػرؼ:  ـٍ ًفػػي اٍلعىػػذىاًب ميٍ ػػتىًركيكفى ـي اٍلوىػػٍكـى ً ذ ظكمىٍمػػتيـٍ  ىيككيػػ لىػػف وىػػيعىعىكي تعػػال  (كى

ّٗ.] 
ركل التغم ػػػي كهػػػك راكم ا ػػػف عػػػامر الكةػػػؼ عمػػػ  ةكلػػػل : ( ذ ظممػػػتـ( 

 (ُ( الامزة.كو تدئ ( ٌيكـ(  كسر 
فعػػػي هػػػػذه الوػػػراّة السػػػػ عوض المتػػػكاترة. وكػػػػكف فاعػػػؿ (وػػػػيععكـ( مةػػػػذكفنا 

( تعسورنا لمعياه. ـٍ ًفي اٍلعىذىاًب ميٍ تىًركيكفى  كوككف ةكلل : ( ٌيكي
كهػػػذا التاكوػػػػؿ مػػػػا وجمػػػػع عموػػػػل اليةػػػاة كالمعسػػػػركف عيػػػػد ةػػػػراّة ( ٌياػػػػا( 

ل تعػال : (كى ىٍةسىػميكٍا  الكسر، في هذه ا وض كفػي ا وػض التػي مػٌر ذكرهػا كهػي ةكلػ
ػػا  مى ػػا ا وىػػاتي ًعيػػدى المٌػػًل كى ـٍ  وىػػضه لكويػػٍؤًمييفك ً اىػػا ةيػػٍؿ ً يكمى ػػاٍّتاي ـٍ لىػػًئف جى ػػاًيًا ٍاػػدى  ىٍومى ً المٌػػًل جى

( ]اييعػػػاـ : ػػاٍّت جى ويٍؤًمييػػكفى ـٍ  يكاىػػا ً ذىا جى كهػػي ةػػراّة متػػكاترة فػػػي  [َُٗويٍ ػػًعريكي
 ت .هاتوف ا وتوف تعادؿ ةراّة الع

كٍا اليكٍجكىل الكًذوفى ظىمىميكٍا هىػٍؿ هىػذىا ً ٌج  ـٍ كى ىسىرح ككوكلل تعال : (جًهوىضن ةيميك ياي
( ]ايي واّ:  كفى ـٍ  ىفىتىٍاتيكفى السلٍةرى كى ىيتيـٍ تيٍ ًصري ٍذميكي  [.ّ ى ىره مل

ووكؿ العٌراّ: "فإف  ئت جعمت (الذوف( مستايعض مرفكعػض كاٌيػؾ جعمتاػا 
 ك وكػػكف  (ّ(كوكػػكف معيػػاه: ك سػركا اليجػػكل: ذػػـ ةػػاؿ: هػـ الػػذوف ظممػػك(ِ(تعسػورا"

                                                 

، كالت وػػاف فػػي  ِٗٓ، كالمسػػتيور فػػي الوػػراّات الع ػػر، ص  ٖٔٓ( كتػػاب السػػ عض ص  ُ(
 . ِٗ-ُٗ/ُٔكالجامع يةكاـ الور ف  ، َُُْ/ِ عراب الور ف 

 .ُٖٗ/ِ(معايي الور ف  ِ(
 . ِ/ُٕ( جامع ال واف  ّ(
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كا اليكٍجػكىل(،  (الذوف( في مةؿ رفػع  ػدجن  ك م ولينػا عػف معيػ  (الػكاك( فػي (ك سىػرح
 (ُ(كالمعي : ك سٌركا اليجكل ،  م: هـ الذوف ظممكا

 ك جػػػػاّت ا وػػػػض عمػػػػ  لغػػػػض :  كمػػػػكيي ال راغوػػػػث  ك وكػػػػكف (الػػػػذوف(  
ميصك نا عم  الذـ  ك عم  تودور فعؿ، كالمعي : ك سٌركا اليجػكل:  عيػي الػذوف 

 (ِ( ظممكا.
ػا وت ٌوف ممػا توػدـ تعصػومل  ٌف (ج( فػي ةكلػل تعػال : (ةىػاؿى  يىعىػؾى  مى   ىجٌ  مى

دى  ( كا وػػات التػػي عمػػ  ي ً ذٍ  تىٍسػػجي ٍرتيػػؾى سػػواا سػػكاّ جػػاّت  عػػد يعػػي  ك ة مػػل  ىمى
ٌيمػػا هػي فػػي الةوووػض (ج( اليافوػػض كاردة إػمف كػػّـ  يروػد  ػػل  ف  لوسػت زائػدة، كاع

 وككف تعسورنا لما ة مل.
كرد الععػػػؿ  المبحػػػث الثالػػػث : )ء( الداقمػػػة عمػػػى الفعػػػؿ )أقسػػػـ( :

( ةسػػـ( متمػػًكا  عػػد (ج( فػػي عػػدة مكاإػػع مػػف الوػػر ف الكػػروـ ، كهػػذه المكاإػػع 
 :هي

( ]الكاةعػض:  ػػكـً ـي ً مىكىاًةػًع اليحجي [، كةكلػل تعػػال : ٕٓةكلػل تعػال : (فىػػّ  يٍةًسػ
( ]الةاةض:  كفى ا تيٍ ًصري ـي ً مى ـي  ًػرىبل اٍلمى ىػاًرًؽ ّٖ(فىّ  يٍةًس [ كةكلل تعال : (فىّ  يٍةًس

) كفى ـي  ً َْ]المعػػارج:   كىاٍلمىغىػػاًرًب ً يكػػا لىوىػػاًدري ػػًض [ كةكلػػل تعػػال : (ج  يٍةًسػػ وىػػٍكـً اٍلًووىامى
ػػػػًض( ُ} ـي  ًػػػػػاليكٍعًس المكككامى ـي ِ-ُ]الووامػػػػػض:  { كىج  يٍةًسػػػػ [ كةكلػػػػل تعػػػػػال : (فىػػػػّ  يٍةًسػػػػػ

يكًس } ػػػػكىاًر اٍلكيػػػػيكًس (ُٓ ًػػػػاٍلخي ـي ُٓ]التكػػػػكور:  { اٍلجى [، كةكلػػػػل تعػػػػال : (فىػػػػّ  يٍةًسػػػػ
سىػػؽى(ًُٔ ال كػػعىًؽ } ػػا كى مى ـي [ كةُٕػ ُٔ]اجي ػػواؽ { كىالمكٍوػػًؿ كى كلػػل تعػػال : (ج  يٍةًسػػ
 [.ُ]ال مد:  ً اىذىا اٍل ىمىًد(
كيمةػػظ فػػي هػػذه ا وػػات  ٌف (ج( دخمػػت عمػػ  الععػػؿ ( ةسػػـ( فػػي  ػػدّ  

 السكرة في مكإعوف : في سكرة الووامض، كفي سكرة ال مد.
                                                 

عرا ل  ُ(  . ّّْ/ّ( معايي الور ف كاع
عػػػراب الوػػػر ف لميةػػػاس  ِ( ،  ُُْ/ِِ، كمعػػػاتو  الغوػػػب  ّٔٔ/ِ( المصػػػدر السػػػا ؽ ، كاع

 . ِٗٔ/ُُ، كالجامع يةكاـ الور ف  ُُٗ/ِكالت واف في  عراب الور ف 
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وذهب اليةاة كالمعسركف  لػ   ٌف (ج( الداخمػض عمػ  الععػؿ ( ةسػـ( فػي 
 (ُ( هذه ا وات زائدة لمتككود

كتكػػػكف معصػػػكلض عػػػف ( ةسػػػـ( فػػػي ةػػػراّة عامػػػض  هػػػؿ ايمصػػػار سػػػكل 
الةسػػف كايعػػرج فوػػد ذكػػر  ٌيامػػا كايػػا ووػػر ف : يةسػػـ،  معيػػ :  ةسػػـ، كالػػراج  

 (ِ( الوراّة ايكل .
ا  ذا كردت كذكر اليةاس  ٌف (ج( تككف زائدة، ج يعمـ في ذلؾ اختّفن 

السػكرة، فكرهػكا اف ووكلػكا  في كسط السكرة، كلكف اختمعكا عيد كركدهػا فػي  ػدّ
 (ّ( زائدة في  كؿ السكرة، كةد  جمع اليةاة  ٌف (ج( ج تزاد في  كؿ الكّـ.

كةػػالكا: كمػػع ذلػػؾ فوػػد  جػػازكا مجػػيّ (ج( زائػػدة، كاف كايػػت فػػي  ػػدّ 
السػػكرة  ةجػػض  ٌف الوػػر ف كمٌػػل يػػزؿ مػػرة كاةػػدة  لػػ  السػػماّ الػػديوا ذػػـ يػػزؿ عمػػ  

منا في ذّث كع روف سيض.الرسكؿ صم  ا عمول كسمـ  ميجك
 )ْ) 

ػػػًض(  ٌف ا وػػػض فػػػي سػػػواؽ  ـي ً وىػػػٍكـً اٍلًووىامى كةوػػػؿ فػػػي ةكلػػػل تعػػػال : (ج  يٍةًسػػػ
كةوػػؿ (ج(  (ٓ( اجسػػتعااـ عمػػ  سػػ وؿ ا يكػػار كالتوػػدور:  ج اةسػػـ  وػػـك الووامػػض.

 (ٔ(لمتي ول
كهػػك  (ٕ( كذهػػب  خػػركف  لػػ   ٌياػػا يافوػػض، كهػػي ردا كجػػكاب لكػػّـ سػػا ؽ

ةكي عياـ كذورنا مف  يكار ال عث ، فووؿ لاػـ: لػوس ايمػر كػذلؾ،  ك لػوس  ما

                                                 

عرا ل  ِٕٕ، ِِٓ/ِ( مجاز الور ف  ُ(  . ِّٕ،  ِّّ، ُِٓ/ٓكمعايي الور ف كاع
 .ُْٕ-ُِٕ/ِٗ( جامع ال واف  ِ(
 .َّٕ،  َُٓ/ّ(  عراب الور ف  ّ(
، كمغيي الم وب  ِٗ-ُٗ/ُٗ، كالجامع يةكاـ الور ف  ٕٔٔ/ِ( م كؿ  عراب الور ف  ْ(

ِ/ِْٗ . 
 . ُِٓ/َّ( معاتو  الغوب  ٓ(
 . ِِّ/ُٕ( الجامع يةكاـ الور ف  ٔ(
 . ُْٕ-ُّٕ/ِٗ، كجامع ال واف  َِٕ/ّ( معايي الور ف لمعراّ  ٕ(
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ايمػػر كمػػا توكلػػكف، ذػػـ اسػػتايؼ الوسػػـ، كةػػد ووػػكؿ الرجػػؿ: ج، كا ، فػػّ وروػػد 
 (ِ( فالور ف كمل ويعدح كالسكرة الكاةدة. (ُ(يعي الوموف،  ؿ يعي كّـ تودـ

ع (ج( فػػػػي  كؿ ك ٌكػػػػد الػػػػرازم صػػػػةض هػػػػذا الكجػػػػل، كج سػػػػٌوما عيػػػػد كةػػػػك 
 السكرة كإعؼ الوكؿ  زوادتاا مف عدة كجكه :

ايكؿ:  ٌف الوكؿ  الزوادة ووكد  ل  الطعػف فػي الوػر ف ؛ يٌيػل  ػل وجػكز 
جعؿ اليعي  ذ اتنا، كا ذ ات يعونا، كتجكوزه ووإي  ل  عدـ اجعتمػاد عمػ  يعوػل 

 كج عم   ذ اتل.
لغػػك  اطػػؿ وجػػب طرةػػل كالذػػايي:  ٌف المػػراد مػػف ةكليػػا (ج( صػػمض  ٌياػػا 

كاسػػػػواطل ةتػػػػ  ويػػػػتظـ الكػػػػّـ، كمعمػػػػكـ  ٌف كصػػػػؼ كػػػػّـ ا تعػػػػال   ػػػػذلؾ ج 
 وجكز.

 (ّ( كالذالث:  ٌف (ج( تزاد في كسط الكّـ ج في  كلل
كالصػػةو   ٌف (ج( يافوػػض سػػكاّ كردت فػػي  كؿ الكػػّـ  ـ فػػي كسػػػطل، 

الوائػػػؿ: ج  لكياػػػا لوسػػػت رًدا لكػػػّـ سػػػا ؽ،  ػػػؿ هػػػي. كمػػػا ةػػػاؿ الػػػرازم: كوػػػكؿ
، و ػػور  لػػ   ٌف مػػا جػػرل عموػػل  عظػػـ مػػف  ف و ػػرح  تسػػاليي عٌمػػا جػػرل عمػػيك

ـي  فوكلػل تعػال : (جى  ٌيمػا جػيّ  ػػ(ج(  ً وىػٍكـً   يٍةًسػ ػًض( ج وروػد الوسػـ كيعوػل، كاع اٍلًووىامى
ٌمػا  ذ ػات  ٌف الموسػـ عموػل  اليافوض يةد غرإوف:  ما لتعظوـ الموسػـ عموػل، كاع

 (ْ( ف  ف وةتاج  ل   ذ ات  وموف ظار ك ةكل ك جم  م
كهذا  سمكب يمةظل فػي كػّـ العاٌمػض الوػكـ، كػاٍف ووػكؿ المسػافر ج يػل 
ػػؾ ك ختػػؾ، فػػػ(ج( هيػػا يافوػػض، ج و ػػؾ  ال كػػر:  يػػي ج  روػػد  ف  يكصػػوؾ عمػػ   مل

                                                 

 . ِِّ/ُٕ، كالجامع يةكاـ الور ف  َِّ/ِٕ( جامع ال واف  ُ(
، كمغيػػػػػي الم وػػػػػب  ْٕٔ/ِ، كال وػػػػػاف فػػػػػي غروػػػػػب  عػػػػػراب الوػػػػػر ف  ٖٓٔ/ْ( الك ػػػػػاؼ  ِ(

ُ/ِْٖ-ِْٗ . 
 . ُِٓ-ُِْ/َّ،  ُٕٖ/ِٗ( معاتو  الغوب  ّ(
 ( المصدر يعسل  ْ(
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في ذلؾ، لكف  رود  اذا اليعي  ذ ات الكصوض ج يعواا، كاسػتعمؿ اليعػي لتعظػوـ 
 ككياا ةًوا معركفنا ج تةتاج  ل   ذ ات.هذه الكصوض  ك 

ّى كىرى لػػػػؾى جى  كةػػػػد كردت (ج( متمػػػػكة  ػػػػكاك الوسػػػػـ فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال : (فىػػػػ
ػػا  ػػا ملمك رىجن ـٍ ةى ـك جى وىًجػػديكٍا ًفػػي  ىيعيًسػػًا ـٍ ذيػػ رى  ىٍوػػيىاي ػػا  ىػػجى ػػكؾى ًفومى كلمي تكػػ ى ويةى ويٍؤًمييػػكفى ةى

ا( ]ال ملميكٍا تىٍسًمومن ويسى ٍوتى كى  [.ٓٔيساّ: ةىإى
 ذكر اليةاة في  عراب (ج( ايكل  ذّذض مذاهب:

  كلاا:  ٌياا زائدة كالتودور: فكر ؾ.
كالذػػايي:  ٌياػػا يافوػػض ك (ج( الذايوػػض زائػػدة، كالوسػػـ معتػػرض  ػػوف اليعػػي 

 كالميعي.
 (ُ( كالذالث:  ٌياا يعي ل يّ مةذكؼ.

 ف تكػكف كالصكاب، كما هك مرج  عيد اليةاة كالمعسػروف فومػا و ػدك، 
(ج( يافوض، كهي رد لكّـ س ؽ، كالتودور: لوس ايمر كما وزعمػكف  ٌياػـ  ميػكا 

 (ِ(  ما  ييزؿ الوؾ، ذـ  ةسـ  ٌياـ ج وؤميكف.
وسػػتيتج مػػف هػػذا ال ةػػث  ٌف (ج( التػػي عػػدكها اليةػػاة كالمعسػػركف زائػػدة 

 اػا  جيّ  اا لتككوػد المعيػ  المذ ػت،  ٌيمػا هػي فػي الةوووػض (ج( اليافوػض جػيّ
 ليعي المعي  ، ج  ذ اتل فموس في الور ف الكروـ (ج( زائدة .

                                                 

 . ّٗٔ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ُ(
 . ِٔٔ/ٓ( الجامع يةكاـ الور ف  ِ(
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هػػذا كيسػػاؿ ا سػػ ةايل  ف وماميػػا الاػػدل كالسػػداد ،  ٌيػػل يعػػـ المػػكل  
 كيعـ اليصور ، كيعـ الاادم  ل  سكاّ الس وؿ .

  إعرابىا بيف الصفة كالحاؿ/الجمؿ بعد النكرات في القرآف الكريـ 
 : الممٌقص

ي كتػػب اليةػػك :  ٌف الجمػػؿ  عػػد اليكػػرات تعػػرب صػػعات، مػف ال ػػائع فػػ
كتيػػػاكؿ ال ةػػػث هػػػذه الوإػػػوض اليةكوػػػض فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ  الدراسػػػض كت ػػػٌوف مػػػف 
خّلاا  ٌف الجممض  عد اليكرة ةد تعود معي  الةاؿ فوتعػوف  عرا اػا ةػاجن اسػتيادنا 

  ل  المعي  ، ج صعض استيادنا  ل  ككف صاة اا يكرة.
اليةػػػاة  لػػػ   ٌف الجمػػػؿ  عػػػد المعػػػارؼ  ةػػػكاؿ ك عػػػد وػػػذهب مقدمػػػة : 

اليكرات صعات، ووكؿ الم ٌرد : "كمذؿ هذا مف الجمؿ ةكلؾ: مررت  رجؿ   ػكه 
ميطمػؽ، كلػك كإػعت مكإػع (رجػؿ( معرفػض لكايػت الجممػض فػي مكإػع ةػػاؿ، 

 (ُ( فعم  هذا تجرم الجمؿ"
 كمذٌػػؿ ا ػػف السػػراج لجممػػض اليعػػت  وكلػػل: مػػررت  رجػػؿ إػػرب زوػػدنا،  ك
 (ِ( رجؿ وإرب زودنا، فود كايت الجممض : وإرب زودنا، يعتنا لمجوئاا  عد يكرة

، فجممػػض   ّن ماليػػل كذوػػره ككػػذلؾ ةػػاؿ ا ػػف مالػػؾ فػػي يةػػك:   صػػرت رجػػ
(مالػػػل كذوػػػر( فػػػي مكإػػػع يصػػػب يعػػػت لمرجػػػؿ، فمػػػك كػػػاف ة ػػػؿ الجممػػػض معرفػػػض 

، كوكلؾ :   صرتي زودنا ماليل كذوره      (ّ(  لكايت الجممض ةاجن
اؿ ا ػػف ه ػػاـ: "كمذػػاؿ اليػػكع الذالػػث المةتمػػؿ لامػػا  عػػد اليكػػرة ةكلػػل كةػػ

(}ايي وػػػاّ :  كفى ٍليىػػػاهي  ىفىػػػاىيتيـٍ لىػػػلي مييًكري { فمػػػؾ  ف َٓتعال :(كىهىػػػذىا ًذٍكػػػره مح ىػػػارىؾه  ىيزى

                                                 

 . ُِٓ/ْ( الموتإب  ُ(
 . ِّ/ُ( ايصكؿ في اليةك  ِ(
 . ُْٓ(  رح عمدة الةافظ ص  ّ(
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تودر الجممض صعض لميكرة ، كهػك الظػاهر، كلػؾ اف توػدرها ةػاجن مياػا؛ يياػا ةػد 
 (ُ( ا مف المعرفض"تخصصت  الكصؼ ؛ كذلؾ لور ا

ك ػػػ ل الجممػػػض ، الجػػػار كالمجػػػركر، كالظػػػرؼ ، ةكماػػػا  عػػػد المعػػػارؼ 
كاليكرات ةكـ الجمؿ  عدهما، فاما صعتاف في يةك: ر وت طورنا فػكؽ غصػف، 
 ك عم  غصف ؛ يٌياما  عد يكرة مةإض، كةاجف في يةك: ر وت الاّؿ  وف 

ةتمّف لاما في يةػك: السةاب  ك في ايفؽ ؛ يٌياما  عد معرفض مةإض ، كو
وعج يػػػػي الزهػػػػر فػػػػي  كمامػػػػل كالذمػػػػر عمػػػػ   غصػػػػايل ؛ يٌف المعػػػػرؼ الجيسػػػػي 
كػػػاليكرة، كفػػػي يةػػػك: هػػػذا ذمػػػر وػػػايع عمػػػ   غصػػػايل ؛ يٌف اليكػػػرة المكصػػػكفض 

 (ِ( كالمعرفض"
، كتعرب  عد اليكرة صعض  (ّ( فالجممض تعرب  عد المعرفض ةاجن

كعمٌػػؿ الم ػػرد مجػػيّ الجممػػض صػػعض لميكػػرة  وكلػػل : "اٌيمػػا تكػػكف الجمػػؿ 
صػػعات لميكػػرة كةػػاجت لممعرفػػض ؛ يٌف (وععػػؿ(  ٌيمػػا هػػك مإػػارع (فاعػػؿ( فاػػك 

؛ فصػػٌ  مجػػيّ الجممػػض صػػعض لميكػػرة ؛ يٌف الجممػػض تعػػد يكػػرة  ك  (ْ(يكػػرة مذمػػل 
 (ٓ( في ةكماا

 م: ج (ٔ( عرفػضكذه ػكا  لػ   ٌف ايصػؿ فػي صػاةب الةػاؿ  ف وكػكف م
لػػػػذلؾ ةػػػػالكا: "ةممػػػػا توػػػػكؿ: جػػػػاّيي رجػػػػؿ  (ُ( وصػػػػٌ   ف وكػػػػكف يكػػػػرة  ٌج  مسػػػػكلغ

 (ِ(  راكإا"

                                                 

 . ِْٗ/ِ( مغيي الم وب  ُ(
 . ّْْ-ِْْ/ِ( المصدر يعسل  ِ(
، كالمطػاالع السػعودة  ُّْ، كتسػاوؿ العكائػد ص  ُْٓ/ّج ػف وعػوش  (  رح المعصؿ ّ(

ِ/ُِْ-ُِٓ . 
 . ُِّ/ْ( الموتإب  ْ(
 . ِٖٗ/ِ(  رح الرإي عم  الكافوض  ٓ(
 . َِْ،  ُْٕ، ك رح عمدة الةافظ ص  ِٔ/ِ(  رح المعصؿ ج ف وعوش  ٔ(
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ت ػػػٌوف ممػػػا توػػػدـ ذكػػػره  ٌيػػػل ةػػػد  ػػػاع عيػػػد اليةػػػاة ةػػػكلاـ : الجمػػػؿ  عػػػد 
المعػػػارؼ  ةػػػكاؿ ك عػػػد اليكػػػرات صػػػعات ، كةػػػد  خػػػذ المعسػػػركف  اػػػذه الواعػػػدة 

 عسوره.المعظوض في  عرا اـ لمور ف الكروـ كت
كةػػػػكؿ اليةػػػػاة : الجمػػػػؿ  عػػػػد المعػػػػارؼ  ةػػػػكاؿ، ةاعػػػػدة لعظوػػػػض مكافوػػػػض 
لممعي  كلممراد،  ػاياا فػي ذلػؾ  ػاف كذوػر مػف الوكاعػد المعظوػض، كرفػع العاعػؿ 
كيصػػػب المععػػػكؿ ،  ٌج  ٌف كػػػّـ اليةػػػاة هػػػذا وػػػكهـ  ٌف الجمػػػؿ توػػػع ةػػػاجن  عػػػد 

ف  اسػتعماؿ (الػذم( المعرفض كج توع صػعض، كالةوووػض  ٌياػا توػع صػعض كػذلؾ كلكػ
ٌيمػا لػـ تكصػؼ  كفركعاػا ممػا هػك م ػدّك  ػػ(اؿ( كفػي ذلػؾ ووػكؿ ا ػف وعػوش: "كاع
المعرفض  الجممض ؛ يٌف الجممض يكرة فّ توع صعض لممعرفػض ، فػإف  ردتى كصػؼ 
المعرفػػض  جممػػض اتوػػت  ػػػ(الذم( كجعمػػت الجممػػض فػػي صػػعتل، فومػػت: مػػررت  زوػػد 

لػػػػ  كصػػػػؼ المعرفػػػػض  الجممػػػػض، كمػػػػا الػػػػذم   ػػػػكه ميطمػػػػؽ، فتكصػػػػمت  ػػػػػ(الذم(  
 (ّ( تكصمت  ػ( ٌم(  ل  يداّ ما فول اجلؼ كالّـ، يةكـ: وا  ٌواا الرجؿ"

 ، كهذا ما وجمع عموػل اليةػاة ، فكػؿ جممػض توػع  عػد معرفػض تعػرب ةػاجن
ّن عم   ٌف المراد  اا معي  الةػاؿ ج  ذلؾ  ٌف كةكع الجممض  عد المعرفض ويعدح دلو

 معي  الصعض.
ػػػػا  ٌف ةػػػػكلاـ:  ٌف الجمػػػػؿ  عػػػػد اليكػػػػرت صػػػػعات ، كػػػػاف  كةػػػػد   ت ػػػػٌوف  وإن

مسػػػتيدنا  لػػػ   ٌف الجممػػػض ج تعػػػرب ةػػػاجن  ذا كةعػػػت  عػػػد يكػػػرة ؛ جف الغالػػػب  ك 
ايصػػػؿ فػػػي صػػػاةب الةػػػاؿ  ف وكػػػكف معرفػػػض ، كمػػػا اسػػػتيدكا  لوػػػل هيػػػا ج ويعػػػدح 

ؿ، ةاعػػػدة لعظوػػػض مكافوػػػض لممعيػػػ ،  خػػػّؼ ةػػػكلاـ: الجمػػػؿ  عػػػد المعػػػارؼ  ةػػػكا
                                                                                                                

، ك ػػػرح الرإػػػي عمػػػ   ُْٕ، ك ػػػرح عمػػػدة الةػػػافظ ص  َُٗ( تسػػػاوؿ العكائػػػد ص  ُ(
،  ِّْ، ك ػػػػػػػرح  ػػػػػػػذكر الػػػػػػػذهب ص  ُٖ/ِ، ك كإػػػػػػػ  المسػػػػػػػالؾ  ِِ/ِالكافوػػػػػػػض 

 . ٖ/ِكالمطالع السعودة 
 . ِ/ِ(  رح الرإي  ِ(
 . ُْٓ/ِ(  رح المعصؿ  ّ(
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ّن عم   ٌف المراد  الجممض معي  الصعض  فموس ككف صاةب الةاؿ يكرة ويعدح دلو
فود وككف المراد  اا معي  الةاؿ، كككف صاةب الةػاؿ معرفػض  ك يكػرة وةػدده 
الكاةع المراد التع وػر عيػل، فػإذا صػافةؾ رجػؿ ج تعرفػل ككػاف و تسػـ فػي  ذيػاّ 

 وكلػػػؾ : صػػػافةيي رجػػػؿ مصػػػافةتل لػػػؾ ، كجػػػب  ف تعٌ ػػػر عػػػف هػػػذا المعيػػػ ، 
: صػافةيي  م تسمنا، كاذا ات عت الواعدة المعظوض التي  جمع عمواػا اليةػاة كةمػتى
الرجؿ م تسمنا ،  ك : صػافةيي رجػؿ م تسػـ، لكػاف معيػ  الجممػض فػي المذػالوف 

 مخالعنا لمكاةع كج وع لر عف الةوووض.
ؿ كلػػـ و ػػر اليةػػاة كالمعسػػركف  لػػ  العػػرؽ فػػي المعيػػ   ػػوف جممػػض الةػػا

كجممػػض الصػػعض فػػي المكاإػػع التػػي ذكػػركا  ٌياػػا تةتمػػؿ هػػذوف الػػكجاوف، مػػع  ٌف 
العػػرؽ  ويامػػا ك وػػر ك ساسػػي ممػػا وتةػػتـ عمويػػا  وإػػاح هػػذا العػػرؽ ليصػػؿ  لػػ  

  عراب الجممض ةاجن  ك صعض استيادا  ل  المعي  ج  ل  المعظ.
العػػرؽ ايساسػػي  ػػوف  المبحػػث األكؿ : ارتبػػاط جممػػة الحػػاؿ بػػالحكـ :

صػػػعض كالةػػػاؿ  ٌف الصػػػعض ويػػػؤت   اػػػا لتكإػػػو  مكصػػػكفاا  ك تمووػػػزه ، كوكػػػكف ال
الموصكد  الةكـ الذم وتإػميل السػواؽ هػك المكصػكؼ، كالصػعض تا عػض لػل فػي 
: زوػد  ّن الةكـ كا عراب،  ٌما الةاؿ فتككف هي الموصكدة  ػالةكـ، فػإذا ةميػا مػذ

كػػػػافك  كعمػػػػرك الػػػػذم وغإػػػػب، ةصػػػػديا عٍمػػػػرنا مػػػػف دكف غوػػػػره مػػػػف اج ػػػػخاص،
المعيػػ : زوػػد كعمػػرك الػػذم وغإػػب، ج كسػػعود الػػذم وغإػػب، فػػّ وكػػكف ذمػػض 
ذا ةميػػا: زوػد كعمػػرك وغإػػب،  توووػد  ػػوف ةصػكؿ الت ػػ ول كةصػػكؿ الغإػب، كاع
عم   رادة الةاؿ وككف المراد الصعض ج المكصكؼ،  م: ر ػط الصػعض  ػالةكـ، 

ل،  م: كالمعيػػ : زوػػد كعمػػرك فػػي ةػػاؿ غإػػ ل كلػػوس مذمػػل فػػي ةاجتػػل ايخػػر 
وكػػػكف الموصػػػكد "صػػػعض غإػػػ ل مػػػف دكف غورهػػػا مػػػف صػػػعاتل، ككػػػاف المعيػػػ  

ا: زود كعمرك وغإب ج كعمرك و تسـ    وإن
كةػػد مػػر  ٌف ةػػكؿ اليةػػاة : الجمػػؿ  عػػد المعػػارؼ  ةػػكاؿ ، ج اخػػتّؼ 
فوػػل ،  ٌج  ٌياػػـ وخرجػػكف المعػػركؼ  ػػػ(اؿ( الجيسػػوض مػػف هػػذه الواعػػدة ؛ يٌيػػل وعػػدح 
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ف كاف معرفض مف ةوث المعظ ، فجاز  عراب الجممض عيدهـ يكرة في ال معي  كاع
 عده ةاجن اسػتيادنا  لػ  لعظػل كصػعض اسػتيادنا  لػ  معيػاه مػف ذلػؾ ةكلػل تعػال  : 
ػاًر وىٍةًمػؿي  ىٍسػعىارنا(}الجمعض:  ذىػًؿ اٍلًةمى ـٍ وىٍةًمميكهىػا كىمى ـك لىػ ملميكا التكػٍكرىاةى ذيػ ذىؿي الكًذوفى ةي (مى

(}وس: { كةكلػػل تعػػال  : ٓ ػػكفى ـٍ المكٍوػػؿي يىٍسػػمىهي ًمٍيػػلي اليكاىػػارى فىػػًإذىا هيػػـ محٍظًممي (كى وىػػضه لكايػػ
ّٕ} 

 كةكؿ ال اعر:
 (ُ( كلود  مر عم  المئوـ وس يي

كالةوووػػػػض  ٌف المعػػػػٌرؼ  ػػػػػ(اؿ( الجيسػػػػوض معرفػػػػض لعظنػػػػا كمعينػػػػ  ج وختمػػػػؼ عػػػػف 
 ػػل فػػرد معػػوف  المعػػرؼ  ػػػ(اؿ( العادوػػض ، سػػكل  ٌف المعػػرؼ  ػػػ(اؿ( العادوػػض وػػراد

مػػف ايفػػراد ، كالمعػػرؼ  ػػػ(اؿ( الجيسػػوض وػػراد  ػػل جػػيس معػػوف مػػف ايجيػػاس ، 
فوكلل تعال : (وىٍةًمػؿي  ىٍسػعىارنا( ةػاؿ، كج وصػ   عرا ػل صػعض ، كلػك  يروػد  ػل هػذا 
ا عراب لكجب استعماؿ (الذم( كةوؿ في الكػّـ : كمذػؿ الةمػار الػذم وةمػؿ 

جػيس الةمػار ج  الةالػض ، كتكإػو  ذلػؾ:  ٌف  سعارنا ، كلكاف المراد ت ػ وااـ  
ّن : زوػػد كمذػػؿ الرجػػؿ الع ػػكس م تسػػما ؛  ا لزوػػد  ذا ةميػػا مػػذ الت ػػ ول وكػػكف مػػدةن
يٌف المراد ت  ول زود  الرجؿ في ةاؿ ككيل م تسػمنا ج فػي ةػاؿ ككيػل ع كسنػا، 
ا  ذا ةميػػا: زوػػد كمذػػؿ الرجػػؿ الم تسػػـ ع كسنػػا؛ ي ف كوكػػكف الت ػػ ول ذًمػػا ج مػػدةن

المراد ت  ول زود  الرجؿ فػي ةػاؿ ككيػل ع كسنػا ج فػي ةػاؿ ككيػل م تسػمنا ؛  ذ 
ج و ػػػترط فػػػي المكإػػػكؼ  ف ج ويعػػػٌؾ عػػػف صػػػعتل فػػػي كػػػؿ كةػػػت كموػػػاـ،  ػػػؿ 
وصػ   ف وكػػكف ال ػيّ فػػي ةالػض مياةإػػض لمػػا اتصػؼ  ػػل ؛ لػذا جػػاز  ف ووػػاؿ 

المعيػػ  فػػي الكػػّـ : كمذػػؿ الةمػػار الػػذم وةمػػؿ اسػػعارنا وةمػػؿ ةط نػػا، كوكػػكف 
الموصػػكد ت ػػ وااـ  الةمػػار فػػي ةػػاؿ ككيػػل وةمػػؿ ةط نػػا ، ج فػػي ةػػاؿ ككيػػل 
وةمؿ  سعارنا ؛ يٌف الععؿ (وةمؿ ةط نا( لكةكعل ةاجن  يروػد  ػل ارت اطػل  ػالةكـ 

                                                 

 . ِْٗ/ِ( مغيي الم وب  ُ(
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الذم هك التمذوػؿ ، ك ٌمػا الععػؿ (وةمػؿ  سػعارا( لكةكعػل صػعض مػا  يروػد  ػل ذلػؾ. 
ذىػؿً  ػارً  فوكػكف المػراد  وكلػل تعػال : (كىمى  ىٍسػعىارنا( ت ػ ول  يػي اسػرائوؿ  وىٍةًمػؿي  اٍلًةمى

فػػػي ةالػػػض عػػػدـ ايتعػػػاعاـ  مػػػا  ييػػػزؿ عمػػػواـ مػػػف التػػػكراة  جػػػيس الةمػػػار  صػػػعض 
 عامض،  ٌم ةمار كاف، لكف في ةالض معٌويض، هي ةالض ككيل وةمؿ  سعارنا.

فذمػػض فػػرؽ  ساسػػي  ػػوف معيػػ  الةػػاؿ كمعيػػ  الصػػعض ، لػػذا وي غػػي  ف  
المعػػككؿ عموػػل فػػي تةدوػػد  عػػراب الجممػػض عيػػد كةكعاػػا  عػػػد وكػػكف المعيػػ  هػػك 

ا  ـ  ّن مإػارعن اليكرة، سكاّ كايت مةإض  ـ مختصض، كسكاّ كايت الجممض فعػ
ذىػًؿ  ـٍ ًفػي سىػً وًؿ المٌػًل كىمى ماإونا، مف ذلؾ ةكلل تعال : (مكذىؿي الكًذوفى وييًعويكفى  ىٍمػكىالىاي

ئىضي ةى كضو(}ال ورة:  ةى كضو  ىي ىتىٍت سىٍ عى سىيىاً ؿى ًفي  {.ُِٔكيؿل سيي يمىضو مل
وجمع اليةاة كالمعسركف عم   عراب الععؿ ( ي تت( صعض لكةكعل  عد 

 (ُ(  يكرة مةإض
كهػػذا ا عػػػراب وكجػػػب  ف وكػػػكف المػػػراد جػػػيس الة ػػػض التػػػي صػػػعتاا  ف 
تي ػػت سػػ ع سػػيا ؿ مػػف دكف  جيػػاس الة ػػات ايخػػرل التػػي ج تتصػػؼ  ػػذلؾ ، 

مػػؿ غوػػر كاجػػب  ك متعػػٌوف ؛  ذ وجػػكز  ف وكػػكف المػػراد جػػيس كهػػذا معيػػ  مةت
الة ض  صعض عامػض لكػف فػي ةػاؿ ككياػا  ي تػت سػ ع سػيا ؿ ج فػي ةػاؿ ككياػا 
لـ تي ت  وئنا  ك  ي تت سي مض كاةدة ،  م: المراد هذه الة ض في هذه الةالض ج 

وػراه في ةاجتاا ايخرل، كوترتب عم  ذلؾ  يل  ذا كاف هذا هػك المعيػ  الػذم 
ذا ات ػع مػا ةالػل  المعسر كجب عمول اف وعػرب الععػؿ ( ي تػت( ةػاجن ج صػعض، كاع
ػػا  اليةػػاة  ك الواعػػدة ال ػػائعض : الجمػػؿ  عػػد اليكػػرات صػػعات كػػاف  عرا ػػل مياةإن

 لتعسوره ، كهذا ما ةصؿ، كما سواتي تعصومل.
كو وػ  العػرؽ الػذم  ويػاه ةائمػا  ػوف الصػعض كالةػاؿ فػي كػؿ مذػاؿ، فػإذا 

: هذا رجؿ راكض، عيويػا  ٌيػل راكػض ة ػؿ ا  ػارة الوػل، كهػك مػا وػزاؿ ةميا مذ ّن

                                                 

 . ِّٔ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ُ(
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ا، عيويا صعض ركإػل عيػد ا  ػارة  ذا ةميا: هذا رجؿ راكإن عم  هذه الصعض، كاع
  لول مف دكف اف يوصد ةالتل هذه ة ؿ ذلؾ.

كمػػػػف ةػػػػاجت ارت ػػػػاط جممػػػػض الةػػػػاؿ  ػػػػالةكـ ارت اطاػػػػا  ػػػػزمف عامماػػػػا، 
جػػػاّ الرجػػػؿ وػػػركض ، كالموصػػػكد كصػػػؼ  فجممػػػض (وػػػركض( ةػػػاؿ فػػػي ةكليػػػا:

الرجؿ  الركض فػي  ذيػاّ مجوئػل ، فػإذا ةميػا: جػاّ الرجػؿ الػذم وػركض، وكػكف 
الموصكد كصؼ زود  الركض ة ؿ المجيّ ، لذلؾ جاز  ف ووػاؿ: جػاّ الرجػؿ 
الػػػػذم وػػػػركض وم ػػػػي، كالمعيػػػػ : جػػػػاّ الرجػػػػؿ المعػػػػركؼ عيػػػػل  ٌيػػػػل كذوػػػػرنا مػػػػا 

توػػػدور: جػػػاّ الرجػػػؿ الركػػػاض ما ػػػونا، وػػػركض، جػػػاّ فػػػي هػػػذه المػػػرة وم ػػػي، كال
كهػػذه ةوووػػض   ػػار الواػػا الم ػػرد  وكلػػل: "فػػإف ةمػػت: جػػاّيي زوػػد ما ػػونا، لػػـ وكػػف 
يعتػػا ؛ يٌيػػؾ لػػػك ةمػػت: جػػػاّيي زوػػد الما ػػػي ، لكػػاف معيػػػاه المعػػركؼ  الم ػػػي 
ككاف جارونا عمػ  زوػد المعػركؼ  اػذه السػمض ، فػإذا ةمػت : جػاّيي زوػد ما ػونا، 

 اٌيل ماش، كلكف خ رت  اٌف مجوئػل كةػع فػي هػذه الةالػض كلػـ  لـ ترد  ٌيل ويعرؼ
 (ُ( ودلؿ كّمؾ عم  ما هك فول ة ؿ هذه الةالض  ك  عدها"

كهػػػذا هػػػك تعروػػػؼ الةػػػاؿ عيػػػد اليةػػػاة :  ٌياػػػا تكػػػكف  توػػػدور "فػػػي هػػػذه  
 (ِ( الةاؿ"

كالظاهر  ٌف اليةاة ةوف كإعكا ةاعدتاـ اليةكوض: الجمؿ  عد اليكرات 
الجممػض عمػ  اجسػـ، كةػد ذه ػكا  لػ   ٌف اجسػـ، ةممػا وػاتي ةػاجن صعات، ةاسػكا 

ذا كػػاف يكػػرة   عػػد اليكػػرة  ٌج  مسػػكلغ، فا ػػترطكا فػػي صػػاةب الةػػاؿ التعروػػؼ، كاع
 (ّ( ا ترطكا فول التخصوص

                                                 

 . ََِ/ْ( الموتإب  ُ(
 . ٓٓ/ِ(  رح المعصؿ  ِ(
، ك ػػػرح  لعوػػػض ا ػػػف  َُٗ، كتسػػػاوؿ العكائػػػد ص  ٔٗ( ا وإػػػاح فػػػي عمػػػؿ اليةػػػك ص  ّ(

 . ُٖ/ِ، كةا وض الص اف  ُّْ-ُّّمالؾ ج ف الياظـ ص 
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كالطرووض التي ات عكها في  لةاؽ الجممض ، كج سٌوما الععػؿ المإػارع ، 
: مػػررت  رجػػؿ وإػػرب  اػػذه الواعػػدة توػػدورهـ الععػػؿ  اسػػـ العا ّن عػػؿ ، فوػػالكا مػػذ

 (ُ( غّمل،  فك (وإرب( صعض، كالتودور: مررت  رجؿ إارب غّمل
كج يرود  ف يخكض هيا في مسالض مسكغات مجيّ الةاؿ مف اليكرة، 
كلكف يرود  ف ي وف  ٌف ذمض فرةنا اساسًوا  وف اجسػـ الم ػتؽ كالععػؿ المإػارع ، 

ةاجن  عد اليكػرة المةإػض ؛ فاػك يٌيػل  ةػرب  لػ   فإذا صٌ   ٌف اجسـ ةٌمما واتي
معيػػػػ  الصػػػػعض ؛  ذ اجسػػػػـ وػػػػدٌؿ عمػػػػ  معيػػػػ  الذ ػػػػات كاجسػػػػتمرار،  ٌمػػػػا الععػػػػؿ 
المإارع فعم  العكس مف ذلؾ فاك  ةرب  لػ  معيػ  الةػاؿ ؛ يٌيػل وػدٌؿ عمػ  
التجػدد كالةػدكث، ةتػػ   ٌيػل ومكػػف الوػكؿ :  ٌف كػؿ فعػػؿ مإػارع ووػػع  عػد يكػػرة 

الةاؿ ما لـ وصرفل عف هذا المعي   لػ  معيػ  الصػعض ةرويػض ،  ػؿ  وعود معي 
 الععؿ المإارع ج ودٌؿ عم  معي  الصعض  ٌج  ذا ةصد تكرار ةدكذل.

كما  ٌيل لوس كؿ فعؿ مإارع صػٌ  تكػرار ةدكذػل استسػو، ميػل معيػ  
: مررتي  رجػؿ وػزرع ، فالععػؿ (وػزرع( ةػاؿ ؛ يٌف المػراد  ّن الصعض، فإذا ةميا مذ

مركر  الرجػؿ فػي ةػاؿ ككيػل وػزرع ؛ ممػا ووتإػي  ف وكػكف الممػركر  ػل فػي ال
ذا  يروػػد التع وػػر  مزرعػػض  ك  سػػتاف ، كج وستسػػاغ مػػف (وػػزرع( معيػػ  الصػػعض ، كاع
عف هذا المعي  اةتإ  استعماؿ اسـ العاعؿ ك ف وواؿ: مررت  رجؿ مػزارع ، 

ّن  السػػ اةض ، ةميػػا:  ٌيػػل رجػػؿ سػػٌ اح  ذا  رديػػا اف يصػػؼ رجػػ ،  كج يوػػكؿ:  ٌيػػل كاع
 رجؿ وس  .

ّن تكػػرار ةػػدكذاا ،   ػػؿ ذمػػض  فعػػاؿ مإػػارعض  خػػرل ج وصػػ ح فواػػا  صػػ
ممػػا ومتيػػع  عرا اػػا صػػعض يةػػك ةكليػػا : مػػررت  رجػػؿ ومػػكت ، فالععػػؿ (ومػػكت( 
وتعٌوف  عرا ل ةاجن ؛  ذ المعي  : مررت  رجؿ، كهك في سكرات المكت ، فػإذا 

ػػا اسػػتعم اؿ اسػػـ العاعػػؿ ك ف ووػػاؿ: مػػررت  رجػػؿ  يروػػد معيػػ  الصػػعض كجػػب  وإن

                                                 

 . ُِّ/ْ( الموتإب  ُ(
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مولػػت،  م:  ٌيػػل ةػػد مػػات كصػػار فػػي عػػداد ايمػػكات ، ككػػذلؾ  ذا ةميػػا: يظػػرت 
 ل  سعويض تغرؽ ، تعٌوف  عراب (تغرؽ( ةاجن ، كج وصٌ   عرا اػا صػعض ؛ يٌف 
ةػػدكث الغػػرؽ كػػالمكت ، وةصػػؿ مػػرة كاةػػدة كج وصػػ  تكػػراره، كمعيػػ  الصػػعض 

 وستكجب تكرار الةدكث.
فالمإػػارع  عػػد اليكػػرة وعػػرب اسػػتيادنا  لػػ  المعيػػ  المػػراد كالمعاػػكـ مػػف 
السواؽ، فعي المذاؿ: مػررت  رجػؿ وصػملي ، ج وتعػٌوف  عػراب (وصػٌمي( صػعض، 
ف كةػػع  عػػد يكػػرة مةإػػض ،  ػػؿ ج وصػػٌ  فوػػل هػػذا ا عػػراب  ٌج  ذا ةصػػد  ف  كاع

ّة وكػػػػكف المذػػػػاؿ  معيػػػػ : مػػػػررت  رجػػػػؿ ، هػػػػك مػػػػف المػػػػؤميوف  عروإػػػػض الصػػػػ
كالمػػػؤدوف لاػػػا ج مػػػف التػػػاركوف لاػػػا ، كجػػػاز ةويئػػػذ  ف ووػػػاؿ  : مػػػررت  رجػػػؿ 
وصػػػمي وكتػػػب،  ذا ةصػػػد مػػػف (وكتػػػب( معيػػػ  الةػػػاؿ ، كمػػػف (وصػػػملي( معيػػػ  
الصػػعض، كمػػا جػػاز المذػػاؿ  ذا ةصػػد مػػف كموامػػا معيػػ  الةػػاؿ، كاذا ةميػػا مػػررت 

اـ الرجػػػؿ  رجػػؿ وصػػملي فايتظرتػػل ةتػػ  فػػرغ مػػف صػػّتل ، تعػػوكف  ف المػػراد ةوػػ
 الصّة كةت المركر  ل، مما وكجب  عراب (وصػمي( ةػاجن ج صػعض، يٌيػل ةػد 

 تعٌوف فول مف السواؽ المعي  الةالي ج المعي  الكصعي.
كعم   ساس هذه الواعدة المعيكوض وي غػي  عػراب الععػؿ المإػارع  عػد 

مف ذلػؾ  اليكرة في الور ف الكروـ ، ةاجن ج صعض ،  ذا دؿك عم  معي  الةاؿ ،
ػػػٍؤًمًيوفى كى ىيػػػزىؿى  مىػػػ  اٍلمي مىػػػ  رىسيػػػكًلًل كىعى ػػػًكويىتىلي عى ـك  ىيىػػػزؿى المٌػػػلي سى ةػػػكؿ ا تعػػػال :  (ذيػػػ

ٍكهىا(}التك ض:  ـٍ تىرى ييكدنا لك  {.ِٔجي
ٍكهىػا( صػعض فػي هػذه ا وػض اسػتيادنا  لػ   ـٍ تىرى وتعٌوف عيد اليةاة  عراب (لك

عات، كهذا ا عراب ووتإي  ف وككف الواعدة المعظوض : الجمؿ  عد اليكرات ص
المعيػػ :  ٌف مّئكػػض مكصػػكفض  ػػاٌيكـ لػػـ تركهػػا ، ةػػد  يزلاػػا ا وػػكـ  ػػدر، كهػػذا 
معي  ج وتعٌوف فول  ف وككف الموصكد عدـ رؤوتاا كةػت  يزالاػا ةتػ  جػاز  ف 
ووػػػاؿ فػػػي الكػػػّـ عمػػػ   رادة الصػػػعض: ك يػػػزؿ جيػػػكدا لػػػـ تركهػػػا، فر وتمكهػػػا عيػػػد 

 يزكلاا.
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ّن المعيػ  الكصػعي لووػؿ: كايػزؿ جيػكدنا ج تيػرل ، كما  يٌ  ل لك  يروػد  صػ
ييػكدنا  ك ك يػزؿ جيػكدنا ج تركياػا، لكػف لٌمػا ةالػل سػ ةايل : (كى ىيػزىؿى  ٍكهىػا(  لكػـٍ  جي تىرى

اتإ   ٌف ا س ةايل  راد  ف وخ ر المؤميوف  اٌيل ، جػؿ  ػايل ،  يػزؿ مّئكػض 
ر كهػػػا كةػػػت  يزالاػػػا ،  م: لػػػوس المػػػراد عػػػدـ لتذ وػػػتاـ ،  ٌج  ٌياػػػـ لػػػـ وككيػػػكا ةػػػد 

 رؤوتاا ة ؿ ذلؾ  ك  عده.
ٍكهىػػا(( ةػػاجن ج  ـٍ تىرى فاػػذا المعيػػ  الظػػاهر مػػف ا وػػض ووتإػػي  عػػراب (لكػػ

 صعض.
ككذلؾ وتعٌوف عيد اليةاة ةسب الواعدة اليةكوض المػذككرة: الجمػؿ  عػد 

ػا مى ػٍميىا ىرٍ  اليكرات صعات،  عراب (يكةي( صعض في ةكلػل تعػال : (كى ةىٍ ًمػؾى  ًمػف سى
ػاجن  ً جك  [ كو ػدك  ٌف  عػراب (يػكةي( ٕ[ ]ايي وػاّ: ًٗ لىػٍوًاـ( ]وكسػؼ:  يحػكًةي ًرجى

ٍف كةع  عد يكرة مةإض ؛ يٌيل  اذا اجعراب وككف المعي   صعض ج وصٌ  ، كاع
كصػػؼ رجػػاؿ  ػػاٌياـ ويػػكة   لػػواـ ة ػػؿ ا رسػػاؿ ، فػػي ةػػوف  ٌف المعيػػ  الظػػاهر 

اةتػػراف ا وةػػاّ  ػػزمف ا رسػػاؿ ، ةتػػ  ومكػػف الوػػكؿ  اٌيػػل ومتيػػع مػػف ا وػػض وعوػػد 
  عراب (يكةي( صعض ؛ يٌيل ومتيع  ف وكة   ل  الرسكؿ ة ؿ  رسالل.

فػػي ةكلػػل  (ُ( كاسػتيادنا  لػػ  هػػذه الواعػػدة  عػػرب العك ػػرم (ويػػادم( صػػعض
اًف  ىٍف  تعال : يكػا رى كيىػا فىػاٍغًعٍر (رك كيىا ً يكيىا سىًمٍعيىا مييىاًدونا وييىاًدم ًلإًلومى ـٍ فىآمى  ًمييكٍا ً رى لكي

ػػػعى ايٍ ػػػرىار( ] ؿ عمػػػراف:  فكيىػػػا مى تىكى ػػػولئىاًتيىا كى يكػػػا سى كىعلػػػٍر عى [ كالععػػػؿ ّٗلىيىػػػا ذيييك ىيىػػػا كى
ـٍ ويوىػاؿي  (ويادم( هك كالععؿ (وذكرهـ( في ةكلل تعػال : (ةىػاليكا سىػًمٍعيىا فىتنػ  وىػٍذكيريهي

ـي(} { كةكلػػل تعػال : (وػػذكرهـ( وعيػي : تكمٌػػـ   ػراهوـ عمػػ  َٔايي وػاّ : لىػلي ً ٍ رىاًهو
ايصػػػػػياـ ، فػػػػػإذا كػػػػػاف المػػػػػراد سػػػػػمعكا كّمػػػػػل  صػػػػػكتل م ا ػػػػػرة كجػػػػػب  عػػػػػراب 
(وذكرهـ ( ةاجن ؛ يفك ةدكث الكّـ كةدكث سماعل موترياف كج وجكز  عرا ل 

                                                 

 . ُِّ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ُ(
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ا كػاف المػراد صعض  ٌج  ذا ةصد كةكع الكّـ ة ؿ السماع ، كهػذا مةػاؿ ،  ٌج  ذ
  ياـ سمعكا ما ةالل الياس عف   راهوـ عمول السّـ.

؛  (ُ( ككػػػذلؾ  جمػػػع اليةػػػاة عمػػػ  كجػػػكب  عػػػراب (معاػػػا سػػػائؽ( صػػػعض
ػػاًئؽه  ػػاٍّت كيػػؿح يىٍعػػسو مكعىاىػػا سى لكةكعاػػا  عػػد يكػػرة مةإػػض فػػي ةكلػػل تعػػال  : (كىجى

، كج وصػ ُِكى ىًاوده(}ؽ:   عرا اػا صػعض  {  ٌج  ٌف المعي  وكجب  عرا اػا ةػاجن
 ؛ يٌيل ج وصٌ  سكؽ اليعس ة ؿ مجوئاا، فالسكؽ كالمجيّ، موترياف.

ًدويىػًض وىٍسػعى ( ػ  اٍلمى ػٍف  ىٍةصى ػؿه مل اّ رىجي الوصػص: } كفي ةكلل تعال : (كىجى
{ ووػػكؿ الزمخ ػػرم: "وسػػع : وجػػكز ارتعاعػػل كصػػعنا لرجػػؿ كايتصػػا ل ةػػاٌج َِ

 (ِ( . يض(عيل ؛ يٌيل ةد تخصص  وكلل (مف  ةص  المدو
ػػؿه وىٍسػػعى (}وس:  ًدويىػػًض رىجي ػػ  اٍلمى ػػاّ ًمػػٍف  ىٍةصى [ َِ ٌمػػا ةكلػػل تعػػال : (كىجى

فوتعٌوف عيد اليةاة  عراب (وسع ( صعض ؛ يف (رجػؿ( هيػا لػـ وتخصػص كمػا 
 تخصص في سكرة الوصص.

كةػػوف اسػػتيد اليةػػاة  لػػ  الواعػػدة المعظوػػض ك جػػازكا الصػػعض كالةػػاؿ فػػي 
ج  ةد مف المعسػروف  لػ  العػرؽ  ػوف المعيوػوف، لػـ (وسع ( لـ و ر  ةد مياـ ك 

و ػػػر كاةػػػد مػػػياـ  ٌيػػػل مػػػاذا وكػػػكف معيػػػ  ا وػػػض عيػػػد  عػػػراب الععػػػؿ المإػػػارع 
، فمعيػػػػ  ا وػػػػض فػػػػي  (وسػػػػع ( صػػػػعض، كمػػػػاذا وكػػػػكف معياهػػػػا عيػػػػد  عرا ػػػػل ةػػػػاجن

 (ّ(،  المكإعوف: "جاّ رجؿ و تد سعول"
صػػػعض ج  كالمػػػراد ةػػػدكث سػػػعول فػػػي  ذيػػػاّ مجوئػػػل، فػػػإعراب (وسػػػع (

ف كةػػػػع  عػػػػد يكػػػػرة مةإػػػػض ؛ يٌف هػػػػذا ا عػػػػراب وسػػػػتكجب كصػػػػؼ  وصػػػػٌ  ، كاع
ػػا  مػػر مةػػاؿ؛ يٌف المجػػيّ كالسػػعي  (رجػػؿ(  السػػعي ة ػػؿ المجػػيّ كهػػذا  وإن

 موترياف،  ؿ كةكع السعي ج وككف  ٌج  عد كةكع المجيّ.
                                                 

 . ُُٕٓ/ِت واف في  عراب اةر ف ، كال ْٖٔ/ِ( م كؿ  عراب الور ف  ُ(
 . ِٗٗ/ّ( الك اؼ  ِ(
 . َُُ/ٕ( ال ةر المةوط  ّ(
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لٌمػػا كػػاف  المبحػػث الثػػاني : المػػراد بجممػػة الحػػاؿ حصػػكؿ حػػدكثىا :
لةاؿ ارت اطاا  الةكـ كاف المراد  اا ةصكؿ ةدكذاا، كهػذا هػك المراد  جممض ا

العػػرؽ ايساسػػي الذػػايي  وياػػا ك ػػوف جممػػض الصػػعض الػػذم يمةظػػل كػػذلؾ فػػي كػػؿ 
ّن صػعض فػي ةكليػا:  مذاؿ مف  مذمض المكإكع السا ؽ ، فعيػد جعػؿ (وصػٌمي( مػذ
مررت  رجؿ وصمي، وككف المعي :  يؾ مررت  رجؿ هك مف الممتػزموف  ػاداّ 

روإض الصّة ج مف التاركوف لاا ، كهذا ج وتطمػب  ف وكػكف الرجػؿ ممارسنػا ف
لاذه العروإض في  ذياّ مركرؾ  ل، كوككف الموصكد هذا الرجؿ مػف دكف غوػره 
مف الرجاؿ ، كعيد جعؿ (وصملي( ةاجن وككف الموصكد هذه الةالػض مػف الرجػؿ 

اا في  ذياّ مركرؾ مف دكف ةاجتل ايخرل، كهذا الموصكد وتطمب ممارستل ل
 ل،  م: ةصكؿ ةدكذاا ، كمف ايمذمض الور يوض التي تتإ  فواػا هػذه الةوووػض 
ٍكتًػًل ً ج دىا كػضي ايٍرًض  مىػ  مى ـٍ عى ا دىلكايػ مىٍوًل اٍلمىٍكتى مى ٍويىا عى ةكؿ ا تعال : (فىمىمكا ةىإى

ػػرك تى ىوكيىػػًت اٍلًجػػفح  ىف لكػػ ػػا خى ػػاىتىلي فىمىمك ػػا لىً ذيػػكا ًفػػي تىٍاكيػػؿي ًميسى ػػكفى اٍلغىٍوػػبى مى ػػاييكا وىٍعمىمي ٍك كى
 {ُْ-ُّاٍلعىذىاًب اٍلميًاوًف(}س ا:

ةاؿ الط رم فػي تعسػور هػذه ا وػض: "لػـ ويػدؿك الجػٌف عمػ  مػكت سػموماف 
 ٌج داٌ ػػػػض ايرض، كهػػػػي ايرىإػػػػض كةعػػػػت فػػػػي عصػػػػاه التػػػػي كػػػػاف متككئنػػػػا عمواػػػػا 

  جف  مكتل ةتػ   كمػت ايرإػض العصػا"كةاؿ الزجاج : " فمـ وعمـ ال (ُ( فاكمتاا"
 (ّ( كةاؿ الرازم: " كمت داٌ ض ايرض عصاه فكةع كعمـ ةالل" (ِ(

ًميسىاىتىلي( ةػاؿ ، كهػك  اػذا ا عػراب  فػاد  ٌف الػذم  فوكلل تعال : (تىٍاكيؿي 
دٌؿ الجػػفك عمػػ  مػػكت سػػموماف  ٌف دا ػػض ايرض كايػػت تاكػػؿ ميسػػاتل، ممػػا  دل 

تل ، كلػك  عر يػاه صػعض لمػا  فػاد هػذا المعيػ ، كلكجػب  ل   ف وخٌر فوعممكا  مك 
اسػػػتعماؿ (التػػػي( ك ف ووػػػاؿ فػػػي الكػػػّـ: مػػػا دلاػػػـ عمػػػ  مكتػػػل  ج دا ػػػض ايرض 

                                                 

 .  ّٕ/ِِ( جامع ال واف  ُ(
عرا ل  ِ(  . ِْٕ/ْ( معايي الور ف كاع
 . َِٓ/ِٓ( معاتو  الغوب  ّ(
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التػػي تاكػػؿ ميسػػاتل، كلتجػػرد السػػواؽ مػػف ذكػػر الطرووػػض التػػي عمكمػػٍت  اػػا داٌ ػػضي 
 ايرض الجفك  افك سموماف ةد مات.

كعم   ساس هذا العػرؽ  ػوف جممػض الةػاؿ كجممػض الصػعض وةػدد  عػراب  
ّن  ف وكػػكف الععػػؿ المإػػارع صػػعض  الجممػػض  عػػد اليكػػرات ، فالسػػواؽ ووتإػػي مػػذ
ـه  ػ ٍوػًل ً جك  يمى يىاةى ػا ًمػف دى  كػضو ًفػي ايىٍرًض كىجى طىػاًئرو وىًطوػري ً جى مى في ةكلل تعػال  : (كى

ػػا فىركٍطيىػػا ًفػػي (}اييعاـ:  ىٍمذىػػاليكيـ مك كفى ـٍ ويٍة ىػػري ـك ً لىػػ  رى لًاػػ ّو ذيػػ ػػٍي { ّٖالًكتىػػاًب ًمػػف  ى
يٌف المراد الطائر الذم وطور  جياةول سكاّ كاف في ةالض طوراف  ـ ما ػونا  ـ 
كاةعنػػا  ـ راةػػدنا فػػي ًع لػػل، كج وصػػٌ   ف وكػػكف ةػػاجن ؛ يٌف ا وػػض  الةػػاؿ تخػػصح 

الةالػػػض، كالطػػػائر الػػػذم وطوػػػر  الطػػػائر كهػػػك وطوػػػر، كج ت ػػػممل فػػػي غوػػػر هػػػذه
ػػػا فػػػي ةالػػػض طوػػػراف، فا وػػػض ةسػػػب المعيػػػ  كالسػػػواؽ تعوػػػد   جياةوػػػل لػػػوس دائمن
المعيػػػ  الكصػػػعي، كالعػػػرؽ  ػػػوف المعيوػػػوف ك وػػػر ك ساسػػػي ةتػػػ   ٌيػػػل جػػػاز عمػػػ  
المعي  الكصػعي  ف ووػاؿ فػي الكػّـ: كج طػائر وطوػر  جياةوػل  ٌج وطوػر عيػد 

معيػػ  الةػػاؿ، كعمػػ  العكػػس مػػف ذلػػؾ  ةساسػػل  ػػالخطر، كمػػا جػػاز هػػذا عمػػ  
جػػػاز عمػػػ  معيػػػ  الةػػػاؿ  ف ووػػػاؿ: كج طػػػائر وطوػػػر  جياةوػػػل  ٌج واػػػ ط عمػػػ  

 ايرض لووتات مياا ، كما جاز هذا عم  المعي  الكصعي.
ػػػاّ ً لىػػػ    ٍكا  ىيكػػػا يىسيػػػكؽي اٍلمى ـٍ وىػػػرى لىػػػ كالععػػػؿ (تاكػػػؿ( فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : ( ىكى

ًز فىييٍخػػػًرجي  ًػػػلً  ػػػري ( ايٍرًض اٍلجي كفى ـٍ  ىفىػػػّ ويٍ ًصػػػري ـٍ كى ىيعيسيػػػاي ػػػا تىٍاكيػػػؿي ًمٍيػػػلي  ىٍيعىػػػامياي ٍرعن  زى
{  ةرب  ل  معي  الةاؿ؛ يٌف ا س ةايل كتعال   راد  ف وذكلر ِٕ}السجدة : 

يعمتػػػل كفإػػػمل عمػػػ  ع ػػػاده كو ػػػرز هػػػذا المعيػػػ  عيػػػدما وكػػػكف المػػػراد  الععػػػؿ 
 ذا العإؿ كهذه اليعمض.(تاكؿ( ةصكؿ ةدكذل ؛ ييل  ل وتةوؽ في الكاةع ه

ؿى مىعىلي السلٍجفى فىتىوىػافى ةىػاؿى  دىخى كوتإ  معي  الةاؿ في ةكلل تعال  : (كى
ٍ ػزنا  ري ً يلي  ىرىاًيي  ىٍةًمػؿي فىػٍكؽى رىٍ ًسػي خي ةىاؿى ا خى ٍمرنا كى آ ً يلي  ىرىاًيي  ىٍعًصري خى ديهيمى  ىةى
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{ فوكلػػل ّٔ}وكسػػؼ:   ً يكػػا يىػػرىاؾى ًمػػفى اٍلميٍةًسػػًيوفى  تىٍاكيػػؿي الطكٍوػػري ًمٍيػػلي يى لٍئيىػػا ً تىٍاًكوًمػػلً 
 (ُ( تعال : (تاكؿ الطور ميل( صعض عيد اليةاة لكةكعل  عد يكرة.

كالظاهر  ٌيػل ةػاؿ كلػوس صػعض ؛ يٌيػل لػوس المػراد:  ةمػؿ فػكؽ ر سػي 
خ زنا مف يكع الخ ز الذم تاكػؿ الطوػر ميػل، فاػذا المعيػ  ج وعوػد ةصػكؿ  كػؿ 

  ز، كالمراد ةصكلل.الطور مف الخ
ػػا  عػػراب (تاكمػػل اليػػار( ةػػاجن ج صػػعض فػػي ةكلػػل   كووتإػػي السػػواؽ  وإن

تك ى وىٍاًتوىيىا ً ويٍر ىافو تىٍاكيميلي  ًادى ً لىٍويىا  ىجك ييٍؤًمفى ًلرىسيكؿو ةى  تعال : (الكًذوفى ةىاليكٍا ً فك الٌملى عى
ـٍ ريسيؿه ملف ةىٍ ًمػي  ً  اّكي ـٍ ً ف كييػتيـٍ اليكاري ةيٍؿ ةىٍد جى ـى ةىتىٍمتيميػكهي ً الكػًذم ةيٍمػتيـٍ فىًمػ اٍل ىوليىػاًت كى

{ اًدًةوفى  {.ُّٖاؿ عمراف:  صى
ةاؿ الط رم في تعسوره "ةاؿ الإةاؾ: كاف الرجؿ  ذا تصدؽ  صػدةض 

فتيو مٍت ميل  عث ا يارنا مف السماّ فيزلت عم  الور اف فاكمتل"
 )ِ) 

كةػػػاؿ الػػػرازم: "ةػػػاؿ عطػػػاّ: كايػػػت  يػػػك  سػػػرائوؿ وػػػذ ةكف  فواخػػػذكف  
الذركب ك طاوب المةـ فوإعكياا في كسط  وت كالسوؼ مك ػكؼ فووػـك الي ػي 
في ال وت كوياجي ر ل ك يػك  سػرائوؿ خػارجكف كاةعػكف ةػكؿ ال وػت فتيػزؿ اليػار 

 (ّ(  وإاّ لاا دكم ةعوؼ كج دخاف لاا فتاكؿ كؿ ذلؾ الور اف"
لؾ وتعػػٌوف عيػػد اليةػػاة  عػػراب (تاكمػػل اليػػار( فػػي هػػذه ا وػػض صػػعض ككػػذ 

استيادنا  ل  الواعدة اليةكوض التي  جمع عمواػا اليةػاة كالمعسػركف : الجمػؿ  عػد 
اليكرات صعات، كج وصٌ  هذا ا عراب ؛ يٌيل ما  يرود  ف تككف ا وض  معي : 

،  ك  معي : ةت  واتويػا ةت  واتويا  ور اف مف جيس الورا وف التي تاكماا اليار
 ور اف ةا ؿ يف تاكمل اليػار ؛ يٌيػل ج ووتإػي فػي هػذا ا عػراب ةصػكؿ  كػؿ 
 ، اليػػػار لمور ػػػاف ، كالمػػػراد ةصػػػكلل ، كوكػػػكف ذلػػػؾ  ػػػإعراب (تاكمػػػل اليػػػار( ةػػػاجن

                                                 

 . ِّٕ/ِ( الت واف في  عراب الور ف  ُ(
 . ْْٗ/ٕ( جامع ال واف  ِ(
 . ُُِ/ٗ( معاتو  الغوب  ّ(
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فوكػػكف المعيػػ : ةتػػ  واتويػػا  ور ػػاف ذػػـ تاكمػػل اليػػار، كهػػذا هػػك المعيػػ  المػػراد، 
وػػض كتعسػػورها عيػػد المعسػػروف، فوػػد ا ػػترط ةػػـك ككمػػا هػػك كاإػػ  مػػف سػػواؽ ا 

الي ػػػي  ٌياػػػـ ج وؤميػػػكف  ٌج  عػػػد  ف وػػػاتواـ ي ػػػوحاـ  ور ػػػاف ذػػػـ تيسػػػمكط عموػػػل اليػػػار 
 فتاكمل  ماـ  عوياـ، كهذا هك معي  الةاؿ ج معي  الصعض.

كاسػػتيادا  لػػ  الواعػػدة ا يعػػض الػػذكر وػػذهب اليةػػاة  لػػ  كجػػكب  عػػراب 
ػػف زيٍخػػريؼو  ىٍك تىٍرةىػػ  ًفػػي (يوػػرؤه( صػػعض فػػي ةكلػػل تعػػ ال : ( ىٍك وىكيػػكفى لىػػؾى  ىٍوػػته مل

افى رى لػػي هىػػٍؿ  ؤيهي ةيػػٍؿ سيػػٍ ةى مىٍويىػػا ًكتىا نػػا يكٍوػػرى تكػػ  تييىػػزلؿى عى ًةولػػؾى ةى لىػػف يحػػٍؤًمفى ًلري السكػػمىاّ كى
 (ُ( {ّٗكييتي  ىٌج  ى ىرنا ركسيكجن( }ا سراّ: 

  سػػػ وؿ التوروػػػب: الجمػػػؿ  عػػػد ووػػكؿ ا ػػػف ه ػػػاـ: "ووػػػكؿ المعر ػػػكف عمػػ
اليكرات صعات، ك عد المعارؼ  ةكاؿ، مذاؿ اليكع ايكؿ، كهك الكاةع صعض ج 
مىٍويىػػػا ًكتىا نػػػا  تكػػػ  تييىػػػزلؿى عى غوػػػر لكةكعػػػل  عػػػد اليكػػػرات المةإػػػض كوكلػػػل تعػػػاؿ : (ةى

ؤيهي( }ا سراّ:   (ِ( {ّٗيكٍورى
مّزمػػػض لكػػػؿ  كجعػػػؿ (يوػػػرؤه( صػػػعض ج فائػػػدة ميػػػل ؛ يٌف الوػػػراّة صػػػعض 

كتاب، فكؿ كتاب مف صعتل  ٌيػل ويوػر  ،  ػؿ مػا سػم  كتا ػا  ٌج يٌيػل ويوػر  ، هػذا 
مف جاض كمف جاض  يخرل فإٌف المعي  الكصعي ج وعود ةصكؿ الوػراّة كالمػراد 
ةصكلاا،  م: لوس المراد: ةت  تيػزؿ عمويػا كتا نػا هػك مػف جػيس الكتػب التػي 

ٌيمػػا المػػراد : ةتػػ  تيػػزؿ يورؤهػػا،  ك ةتػػ  تيػػزؿ عمويػػا كتا ػػا ةػػ ّن ًيف يوػػر ه، كاع ا 
عمويا كتا ا ذـ يورؤه، فالم رككف لـ و ترطكا لوؤميكا  ف ويػزؿ عمػواـ كتا نػا مػف 
الكتب التي وورؤكياا؛ يٌيل ةتػ  لػك  يػزؿ عمػواـ هػذا الكتػاب فػإٌياـ ج وؤميػكف 

ـ وكػػكف  ػػل  ٌج  عػػد  ف ووػػرؤكه كوعػػكا مػػا فوػػل، فالكاإػػ  مػػف التعسػػور  ٌف  ومػػايا
  عد ةصكؿ الوراّة ج ة ؿ ذلؾ، كهذا معي  الةاؿ ج معي  الصعض.

                                                 

 . ِّٖ/ِ( الت واف في  عراب الور ف  ُ(
 . ِْٖ/ِ( مغيي الم ب  ِ(
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ككػػذلؾ وتعػػٌوف عيػػد اليةػػاة  عػػراب (و ةػػث( صػػعض ج غوػػر لكةكعػػل  عػػد  
يكرة مةإض في ةكلل تعال  : (فى ىعىثى الٌملي غيرىا نا وىٍ ةىثي ًفي ايىٍرًض ًلويًروىلي كىٍوػؼى 

ٍزتي  ىٍف  ىكيكفى ًمٍذؿى هىػذىا اٍلغيرىاًب فىايكىاًرمى سىٍكّةى ويكىاًرم سىٍكّةى  ىًخوًل ةىاؿى وىا كى  ٍومىتىا  ىعىجى
(}المائدة:   {.ُّ ىًخي فىاىٍص ى ى ًمفى اليكاًدًموفى

ػا  عػث ا عػز كجػؿ  ةاؿ الط رم في تعسػوره : "كعػف ا ػف ع ػاس  وإن
ؿ ا ػف غرا نا ةًوا  ل  غراب مولت فجعؿ الغراب الةػي وػكارم الغػراب المولػت فوػا

 (ُ(  دـ الذم ةتؿ  خاه : وا كومتا  عجزتي  ف  ككف مذؿ هذا الغراب
فػالمعي  الػذم وتعػؽ عموػػل المعسػركف:  ٌف ا ػف  دـ لٌمػػا ةتػؿ  خػاه جاػػؿ 
مػػكاراة  خوػػل  ك الػػتخملص مػػف جذتػػل، ف عػػث ا غرا نػػا  ك غػػرا وف فوتػػؿ  ةػػدهما 

وػل التػراب فدفيػل فواػا ا خر. فةعر لل  ميواره كرجمول فجعؿ لل ةعرة ذـ ةذا عم
 (ِ( ، كا ف  دـ الواتؿ ويظر  ل  الغراب فتعمكـ ميل كوؼ وكارم  خاه الموتكؿ

كهػػػذا التعسػػػور المتعػػػؽ عموػػػل وكجػػػب  عػػػراب (و ةػػػث( ةػػػاجن ؛ يٌف فػػػي  
 عرا ػػل صػػعض ج وتعػػٌوف ةصػػكؿ ال ةػػث ، كالتعسػػور كالظػػاهر مػػف سػػواؽ ا وػػض 

:  عذتي ز  ّن وػدنا المصػمي،  ك الػذم وصػمي لػوعملـ ووتإواف ةصكلل، فمك ةمت مذ
اليػػاس كوػػؼ وصػػمكف، لمػػا تعػػٌوف  ف وكػػكف المػػراد  ٌيػػل عمكػػـ اليػػاس الصػػّة عػػف 
طروؽ  داّ هذه العروإض  ماماـ، فاذا المراد ج وتةوؽ  ٌج  معي  الةػاؿ ك ػاف 
ووػػاؿ:  عذػػتي زوػػدا وصػػملي، لػػوعمـ اليػػاس كوػػؼ وصػػمكف، فوكػػكف تعمماػػـ لمصػػّة 

دتاـ لػػل كهػػك وصػػملي، كهػػذا هػػك العػػرؽ الػػذم يمةظػػل  كإػػكح وجػػيّ مػػف م ػػاه
وىػػػاحى لىػػػكىاًة ى  ػػػٍميىا الرل  ػػػوف الةػػػاؿ المعػػػردة كالصػػػعض المعػػػردة ، فوكلػػػل تعػػػال  : (كى ىٍرسى

( }الةجػر:  ػاًزًيوفى ػا  ىيػتيـٍ لىػلي ً خى مى ػاّ فىاىٍسػوىٍويىاكيميكهي كى ٍليىا ًمػفى السكػمىاّ مى { وعوػد ِِفىاىيزى
                                                 

 .. ِِٕ-ِِْ/َُ( جامع ال واف  ُ(
،  َِٗ/ُُ، كمعػػػاتو  الغوػػػب  ِٔٔ/ُ، كالك ػػػاؼ  ّْٗ/ُ(  عػػػراب الوػػػر ف لميةػػػاس  ِ(

 . َْٓ/ِ، كتعسور الور ف العظوـ ج ف كذور  ْٔٔ-ْٓٔ/ّكال ةر المةوط 
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عي :  ٌف ا س ةايل كتعال   رسؿ الرواح لغرض  ف تكػكف ةصكؿ المواح كالم
ذا ةوػػؿ فػػي الكػػّـ، ك رسػػميا الروػػاح المػػكاة  ، لػػـ وعػػد ةصػػكؿ  لػػكاة  لمي اتػػات، كاع
التموو ، كلتجرد هذا الوكؿ مف ذكر الغرض الذم  يرسمت لل الرواح، ةت  جاز 

:  يرسمت ال ّن ـى  يرسمت الرواح المكاة  ، فوواؿ مذ  رواح المكاة  لكاة .اف وساؿ: ًل
ػػػضن كىاًةػػػدىةن فى ىعىػػػثى المٌػػػلي اليكً ولػػػػوفى  ككػػػذلؾ ةكلػػػل تعػػػال  : (  ػػػافى اليكػػػاسي  يمك كى

ا اٍختىمىعيكٍا ًفوًل  ـى  ىٍوفى اليكاًس ًفومى ؽل ًلوىٍةكي مييًذًروفى كى ىيزىؿى مىعىايـي اٍلًكتىابى ً اٍلةى مي ى لًروفى كى
ػا اٍختىمىػؼى ًفوػًل ً ٌج الكػ مى ـٍ فىاىػػدىل كى ػاٍّتايـي اٍل ىوليىػاتي  ىٍغونػا  ىٍوػيىاي ػا جى ًذوفى  يكتيػكهي ًمػف  ىٍعػًد مى

ػػاّ ً لىػػ   ػػف وى ى ػػؽل ً ًإٍذيًػػًل كىالمٌػػلي وىٍاػػًدم مى ػػا اٍختىمىعيػػكٍا ًفوػػًل ًمػػفى اٍلةى ييػػكٍا ًلمى المٌػػلي الكػػًذوفى  مى
ٍسػػػػػتىًووـو  ككيػػػػػكا م  ػػػػػروف { كالمعيػػػػػ :  ٌف ا  عػػػػػذاـ لوُِّ وػػػػػرة: (}ال  ًصػػػػػرىاطو مح

كميذروف، كلك ةوؿ في الكّـ: ف عث ا الي وػوف الم  ػروف كالميػذروف، لمػا  فػاد 
 ٌف ا  عػػذاـ لاػػذوف الغرإػػوف، كالمػػراد ةصػػكلاما لووػػوـ ا  امػػا الةجػػض عمػػ  
ع ػػػاده وػػػكـ الووامػػػض  ػػػاٌياـ   ػػػركا ك يػػػذركا ؛ يٌيػػػل ج و ػػػترط فػػػي  رسػػػاؿ الي ػػػي 

  ر ك يذر.الم  ر كالميذر  اٌيل ةد  
ككػػذلؾ يمةػػظ هػػذا العػػرؽ  ػػوف الةػػاؿ كالصػػعض فػػي الجممػػض الععموػػض  عػػد  

ـٍ كىًذوػرنا ملمكػا  ـٍ رىسيػكلييىا وي ىػولفي لىكيػ ػاّكي المعرفض ، كوكلل تعال : (وىا  ىٍهؿى اٍلًكتىاًب ةىٍد جى
ػػػفى المٌػػػلً  ػػػاّكيـ مل ًذوػػػرو ةىػػػٍد جى ػػػف كى وىٍععيػػػك عى ًكتىػػػابه  كييػػػتيـٍ تيٍخعيػػػكفى ًمػػػفى اٍلًكتىػػػاًب كى ييػػػكره كى

(}المائدة:  {ُٓمحً وفه
فوػػد جعػػؿ (و ػػوف لكػػـ( ةػػاجن ؛ يٌيػػل  راد ةصػػكؿ ةدكذػػل كالمعيػػ :  ٌيػػل  

سػػ ةايل  عػػث  لػػواـ رسػػكلل لو ػػوف لاػػـ ، كةػػد  ػػٌوف لاػػـ ، كلػػك جعػػؿ (و ػػوف لكػػـ( 
صػػػعض، كةوػػػؿ: وػػػا اهػػػؿ الكتػػػاب ةػػػد جػػػاّكـ رسػػػكليا الػػػذم و ػػػوف لكػػػـ، يفػػػاد هػػػذا 

 ؿ مف دكف  ف وعود  ٌيل  ٌوف لاـ.الكّـ مجيّ الرسك 
ػػًذ نا  ىٍك   مىػػ  المٌػػًل كى ػػًف اٍفتىػػرىل عى ـي ًممك ػػٍف  ىٍظمىػػ كمذػػؿ ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  : (فىمى

ـٍ  فكػٍكيىاي ػمييىا وىتىكى ـٍ ريسي اٍّتاي تك  ً ذىا جى ـٍ يىًصو يايـ ملفى اٍلًكتىاًب ةى كىذكبى ً آوىاًتًل  يٍكلىػًئؾى وىيىالياي
ػػ ـٍ ةىػػاليكٍا  ىٍوػػفى مى مىػػ   ىيعيًسػػًا ػػًاديكٍا عى يكػػا كى ى ػػمحكٍا عى ا كييػػتيـٍ تىػػٍدعيكفى ًمػػف ديكًف المٌػػًل ةىػػاليكٍا إى
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(}ايعراؼ:  ـٍ كىاييكٍا كىاًفًروفى { كالمعي :  ٌف رسؿ ا مف المّئكض جاّتاـ ّٕ ىيكاي
لغػػرض ةػػ ض  ركاةاػػـ، كلػػك جعػػؿ (وتكفػػكياـ( صػػعض كةوػػؿ: ةتػػ   ذا جػػاّتاـ 

كلػؿ  لواػا رسميا الذوف وتكفك  ياـ، لما  فاد ذلؾ، كلكػاف المعيػ :  ٌف رسػميا التػي كي
تكفوػػض اليػػاس جػػاّتاـ ، كعيدئػػذ وخمػػك الكػػّـ مػػف ذكػػر الغػػرض الػػذم مػػف  جمػػل 
ذا  يرود  جاّتاـ رسؿ ا ، كلجاز  ف ويساؿ: يٌم غرض جاّت هذه الرسؿ؟ كاع

 معيػػػ   ا خ ػػار  ػػاٌياـ جػػاّتاـ لغػػرض كفػػػاتاـ ، جةتإػػ   إػػافض (وتكفػػكياـ(
ذا  الةاؿ ج  معي  الصعض ك ف وواؿ: جاّتاـ رسميا الذوف وتكفكياـ وتكفكياـ، كاع
 يروػػد اجةتصػػار عمػػ  ذكػػر الغػػرض مػػف مجػػيّ الرسػػؿ الػػواـ ةػػذؼ الػػداٌؿ عمػػ  

مىػػ  المٌػػًل  المعيػػ  الكصػػعي ، كةوػػؿ كمػػا ةػػاؿ تعػػال : ػػًف اٍفتىػػرىل عى ـي ًممك ػػٍف  ىٍظمىػػ (فىمى
ػمييىا كىًذ نا  ىٍك كىذكبى  ـٍ ريسي ػاٍّتاي تكػ  ً ذىا جى ػفى اٍلًكتىػاًب ةى ـٍ يىًصػو يايـ مل ً آوىاًتًل  يٍكلىػًئؾى وىيىالياي

مىػ   يكػا كى ىػًاديكٍا عى ػمحكٍا عى ـٍ ةىاليكٍا  ىٍوفى مىا كييتيـٍ تىػٍدعيكفى ًمػف ديكًف المٌػًل ةىػاليكٍا إى فكٍكيىاي وىتىكى
{) ـٍ كىاييكٍا كىاًفًروفى ـٍ  ىيكاي  {ّٕايعراؼ:  ىيعيًسًا

ػثي ًفػي ايىٍرًض( فعيػد جعػؿ   ككذلؾ ةكلل تعػال : (فى ىعىػثى المٌػلي غيرىا نػا وىٍ ةى
(و ةث( صعض وككف المعي  :  ٌف ا س ةايل،  عػث غرا نػا مػف جػيس الغػرا وف 
ال اةذض في ايرض لورول كوؼ وكارم سك ة  خول، كهذا المعي  ج وعود ةصكؿ 

 ماـ ياظر ويظر  لول.ال ةث في ايرض مف ة ؿ غراب  
فإعراب (و ةث( صعض وجعؿ معي  ا وض وخمك مف ذكػر هػذه الطرووػض  

التعموموض ، ككجػب عيدئػذ  ف يسػاؿ اليةػاة كالمعسػروف عيػد  جمػاعاـ عمػ  هػذا 
ا عػػراب  ف وػػدٌلكيا عمػػ  الطرووػػض التػػي عمٌػػـ  اػػا الغػػراب ا ػػف ادـ الواتػػؿ كوعوػػض 

ٌيػػل تعمماػػا مػػف م ػػاهدة الغػػراب كهػػك وػػدفف مػػكاراة  خوػػل الموتػػكؿ ، فػػاذا ةػػالكا :  
ػثي ًفػي ايىٍرًض ًلويًروىػلي كىٍوػؼى  غرا ا موتنا  يٌص ةكلل تعال : (فى ىعىثى المٌػلي غيرىا نػا وىٍ ةى
ويكىاًرم سىٍكّةى  ىًخوًل( فيوكؿ:  ف هذا المعي   ذف وكجب  عراب (و ةث( في هػذه 

 ا وض ةاجن ج صعض.
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جن ج صػعض كاف كةعػت  عػد اليكػرة فػي ككذلؾ وتعوف  عػراب الجممػض ةػا 
ـٍ  مىػػٍوكي ػػكفى عى ـٍ وىويصح ػػيكي ػػؿه مل ـٍ ريسي ـٍ وىػػٍاًتكي ةكلػػل تعػػال  : (وىػػا مىٍع ىػػرى اٍلًجػػفل كىاً يػػًس  ىلىػػ
وىػاةي الػدحٍيوى  ٍتايـي اٍلةى ػرك مىػ   ىيعيًسػيىا كىغى ـٍ هىػذىا ةىاليكٍا  ىًاٍديىا عى ـٍ ًلوىاّ وىٍكًمكي كيىكي وييًذري ا  وىاًتي كى

ـٍ كىاييكٍا(}اييعػػاـ:  ـٍ  ىيكايػػ مىػػ   ىيعيًسػػًا ػػًاديكٍا عى ًسػػوؽى الكػػًذوفى َُّكى ى { كةكلػػل تعػػال : (كى
ـٍ  ـٍ وىٍاًتكي يىتياىا  ىلى زى ـٍ خى ةىاؿى لىاي ٍت  ىٍ كىا ياىا كى اؤيكهىا فيًتةى تك  ً ذىا جى ـى زيمىرنا ةى اىيك كا ً لى  جى كىعىري

ـٍ  مىٍوكي ـٍ وىٍتميكفى عى يكي لىًكػٍف  ريسيؿه مل ـٍ هىػذىا ةىػاليكا  ىمىػ  كى ـٍ ًلوىػاّ وىػٍكًمكي كيىكي وييًذري ـٍ كى  وىاًت رى لكي
مى  اٍلكىاًفًروفى  وكٍت كىًممىضي اٍلعىذىاًب عى  {ُٕزمر: (}ال ةى

فا س ةايل ووػوـ الةجػض وػـك الووامػض عمػ  الكػافروف ، ذلػؾ  جعػؿ كػؿ  
د  كػػػؿ ميامػػػا المعيػػػ  مػػػف (ووصػػػكف( ك(وتمػػػكف( ةػػػاجن ج صػػػعض ؛ يٌيػػػل لػػػك  يروػػػ

الكصعي لما  فادا  فك الرسؿ ةٌصكا كتمىػكا عمػواـ  وػات ا ك يػذركهـ، كلجػاز  ف 
وجوػػب الكػػػافركف:  مػػػ  ةػػد جاّتيػػػا الرسػػػؿ التػػي كيملعػػػت  ػػػاف توػػٌص كتتمػػػك عمويػػػا 
 واتؾ كتيذريا لواّ هذا الوكـ، كلكٌياا لػـ توػصك كلػـ تىٍتػؿي عمويػا  واتػؾ كلػـ تيػذريا 

.لواّ هذا ال  وـك
تكػ  وىٍ عىػثى ًفػي  يملاىػا رىسيػكجن  كةكلل تعال :  مىا كىافى رى حؾى ميٍاًمػؾى اٍلويػرىل ةى (كى

( }الوصص:  مىا كييكا ميٍاًمًكي اٍلويرىل ً ج كى ىٍهمياىا ظىاًلميكفى ـٍ  وىاًتيىا كى مىٍوًا  {.ٗٓوىٍتميك عى
ػػض ةتػػ  و عػػث    لواػػا فوػػد جعػػؿ ا مػػف سػػيتل كرةمتػػل  ف ج وعػػذب  يمك

رسػػكج وتمػػك عمػػواـ  وػػات ا كوعظاػػـ كويػػذرهـ كو  ػػرهـ، فاػػذه السػػيكض المعاكمػػض 
 مف السواؽ كوتعؽ عمواا المعسركف وتةوؽ معياها  جعؿ (وتمك( ةاجن ج صعض.

ػا  عػد   كذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في   ل الجممض ،  ٌيل وةدد  عرا اا  وإن
ػ فى السكػمىاّ( تيعػرىب ةػاجن فػي ةكلػل اليكرة  ةسب المعي  المػراد، ف ػ ل الجممػض (مل

ػفى السكػمىاّ تىكيػكفي  آئًػدىةن مل مىٍويىػا مى ـك رى كيىػا  ىيػًزٍؿ عى ـى المكايػ ػٍروى تعػال  : (ةىػاؿى ًعوسىػ  اٍ ػفي مى
ٍوػػري الػػركاًزًةوفى  ٍةيىػػا كى ىيػػتى خى يػػؾى كىاٍرزي ًليىػػا كى ًخًريىػػا كى وىػػضن مل { ُُْ}المائػػدة:  لىيىػػا ًعوػػدان جكك

تيعػرىب صػػعض ؛ يٌيػل  ذا  روػػد  ف تكػػكف صػعض لكػػاف معيػػ  ا وػض : رٌ يػػا  يػػزؿ  كج
عمويا مائدة مف جيس المكائد التي تيزؿ مف السماّ ، كهػذا المعيػ  ج ووتإػي 
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 ٌياػػـ طم ػػكا  يزالاػػا  لػػواـ مػػف هػػذه الجاػػض ؛ فكجػػب  عرا اػػا ةػػاجن ؛ يٌف المػػراد 
 ةصكؿ يزكؿ المائدة  لواـ مف جاض السماّ .

ػػاؤيككيـ  ( ةػػاؿ فػػي ةكلػػل تعػػال  : (ً ٍذ جى ـٍ ككػػذلؾ  ػػ ل الجممػػض (ًمػػف فىػػٍكًةكي
يىػػػػاًجرى  ػػػػاري كى ىمىغىػػػػًت اٍلويميػػػػكبي اٍلةى ػػػػٍت ايٍ صى ٍذ زىاغى ـٍ كىاًع ًمػػػػٍف  ىٍسػػػػعىؿى ًمػػػػيكي ـٍ كى ػػػػف فىػػػػٍكًةكي مل

تىظييحكفى ً المكًل الظحييكيىا(}يةزاب:  { كلك  يرود جعماا  صعض في الكّـ لكجػب َُكى
سػتعماؿ (الػػذوف( كةوػؿ:  ذ جػػاؤككـ الػػذوف مػف فػػكةكـ، كالمعيػ :  ٌف الػػذوف مػػف ا

فكةكـ جاؤككـ، كالكّـ  اذا السواؽ خاؿ مف ذكػر ةالػض المجػيّ ؛ لػذلؾ جػاز 
 ف وواؿ:  ذ جػاؤككـ الػذوف مػف فػكةكـ مػف تةػت  رجمكػـ ؛ فتكػكف  ػ ل الجممػض 

ف ايكلػػ  صػػعض ، ك ػػ ل الجممػػض التػػي تمتاػػا ةػػاؿ ؛ لػػذلؾ جػػاز ا لجمػػع  ويامػػا كاع
تإادتا ؛ يٌيل جاز كما توٌدـ  ف وظار ال يّ  ةالػض تخػالؼ مػا اتصػؼ  ػل ، 

 ك خّؼ ما اعتاد  ف وظار عمول .  
ا في ةكلل تعػال : (ةيػٍؿ هيػكى اٍلوىػاًدري  ك  ل الجممض (مف فكةكـ( ةاؿ  وإن

ـٍ  ىٍك ًمػػف تىٍةػػتً  ػػف فىػػٍكًةكي ػػذىا نا مل ـٍ عى مىػػٍوكي مىػػ   ىف وىٍ عىػػثى عى ـٍ ً ػػوىعان  عى ـٍ  ىٍك وىٍمً سىػػكي ًمكيػػ  ىٍرجي
ـٍ وىٍعوىايكفى }اييعاـ:  رلؼي ا وىاًت لىعىمكاي كيـ  ىٍاسى  ىٍعضو ايظيٍر كىٍوؼى ييصى ويًذوؽى  ىٍعإى كى

وككف المعيػ : ةػؿ هػك الوػادر  ف  (ُ( { كعيد جعماا صعض كما وذهب اليةاةٓٔ
فػكةكـ، كهػذا المعيػ   و عث عموكـ عػذا نا مػف جػيس العػذاب الػذم وصػو كـ مػف

ج وعوػػد ذكػػر الجاػػض كتةدوػػدها التػػي و عػػث مػػف خّلاػػا هػػذا اليػػكع مػػف العػػذاب، 
يٌف (مػػف فػػكةكـ( عيػػد جعماػػا صػػعض تكػػكف صػػعض لمعػػذاب كلػػوس صػػعض ل عذػػل، 
لػذلؾ جػاز عمػػ  المعيػ  الكصػػعي  ف ووػاؿ: هػػك الوػادر  ف و عػػث عمػوكـ عػػذا نا 

فػػكةكـ( صػػعض ك(مػػف تةػػػت مػػف فػػكةكـ مػػف تةػػػت  رجمكػػـ، ذلػػؾ  ػػإعراب (مػػػف 
 رجمكػػػػـ( ةػػػػاجن ، كالمعيػػػػ :  ٌف ا ةػػػػادر  ف و عػػػػث عمػػػػوكـ عػػػػذا نا مػػػػف جػػػػيس 
العذاب الذم مف صػعتل  ف وػاتوكـ مػف فػكةكـ، ةػادر سػ ةايل كتعػال   ف و عذػل 

                                                 

 . َٓٓ/ُ ( الت واف في  عراب الور ف ُ(
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ّن تصػدر مػف جػكؼ ايرض ج  عموكـ مف تةت  رجمكـ، فوجعؿ الصػكاعؽ مػذ
 مف جك السماّ ، كا عم  كؿ  يّ ةدور.

فاذا كاف الظاهر مف ا وػض كالمت ػادر  لػ  ذهػف كػؿ معسػر  ٌف المعيػ   
المػػراد هػػك:  ٌف ا سػػ ةايل ةػػادر  ف وصػػو كـ  عػػذاب و عذػػل عمػػوكـ مػػف فػػكةكـ 
كالصوةض،  ك و عذل عموكـ مف تةت  رجمكـ كالخسؼ، تعٌوف  عػراب كػؿ (مػف 

ذا  يعر ػػػت صػػػعض اسػػػتيادن  ا  لػػػ  فػػػكةكـ( ك(مػػػف تةػػػت  رجمكػػػـ( ةػػػاجن ج صػػػعض، كاع
الواعدة اليةكوض: الجمؿ  عد اليكرات صعات، جػاّ ا عػراب مسػتيدنا  لػ  المعػظ 
مياةإػان لمتعسػور ، فػػي ةػوف  فك اليةػػاة كالمعسػروف مجمعػػكف عمػ   فك ا عػػراب 
وجػػػب  ف وكػػػكف مسػػػتيدنا  لػػػ  المعيػػػ   كجن ك خػػػرنا،  ػػػؿ ذه ػػػكا  لػػػ   ٌيػػػل ج ومكػػػف 

 التعٌرؼ  ل  المعي  كتةدوده.التعرؼ  ل  ا عراب كتةدوده  ٌج  عد 
وت وف مما تودـ  ٌف ةكؿ اليةاة: الجمؿ  عد المعػارؼ  ةػكاؿ، ةوووػض ج  

 مراّ فواا،  ٌما ةكلاـ: الجمؿ  عد اليكرات صعات، فعول يظر
 التابع المقطكع في القرآف الكريـ بيف النحك كالب مة 

 مقدمة :

ػػػػركؼ التػػػػا ع  اٌيػػػػل اجسػػػػـ الم ػػػػارؾ لمػػػػا ة مػػػػل  كالتكا ػػػػع هػػػػي: (ُ(مطمونػػػػاعي
 المعطكؼ كاليعت كالتككود كال دؿ كعطؼ ال واف. 

كمػػف ةكاعػػد المغػػض العر وػػض  ف وت ػػع التػػا ع المت ػػكع فػػي ا عػػراب ، لكيػػل 
ةد كرد في المغض كالور ف كؿا مػف المعطػكؼ  ػالكاك كاليعػت مخالعنػا لمػا ة مػل فػي 

الكػروـ  الدراسػض، فت ػٌوف  الةركض، كتياكؿ ال ةث هذه الظاهرة المغكوػض فػي الوػر ف
مف خّلاا  ٌف هذا التا ع عم  ةسموف: ةسـ خالؼ ما ة مل فػي ا عػراب، يٌيػل 
ف اصػطمةيا عمػ  تسػموتل  التػا ع  خالعل في الةكـ فّ ويعدح تا عنا في الةوووػض كاع
الموطػػكع يةكًوػػا، كةسػػـ  ػػارؾ مػػا ة مػػل فػػي الةكػػـ فكػػاف وي غػػي ةسػػب الواعػػدة 

                                                 

 . َُٗ/ِ(  رح ا ف عووؿ عم   لعوض ا ف مالؾ  ُ(
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ي ا عػػراب، لكٌيػػل ةطػػع  لػػ  ةركػػض مخالعػػض لػػل زوػػادة فػػي العامػػض  ف و ػػاركل فػػ
 المدح  ك الذـ، كهذا ما اصطمةيا عم  تسموتل  التا ع الموطكع  ّغًوا. 

لذا ومكف توسوـ هذا التا ع الموطكع عم  ةسموف: تا ع موطػكع يةكًوػا، 
 كتا ع موطكع  ّغوان.

غػض العر وػض  ف مػف ةكاعػد الم المبحث األكؿ : التابع المقطكع نحكي ػا :
وت ػػع المعطػػكؼ المعطػػكؼ عموػػل فػػي ا عػػراب ، ذلػػؾ  ذا  يروػػد   ػػراكل  ػػل فػػي 

(}اييعػػػاؿ:  ٍؤًمًيوفى { ُالةكػػػـ ، كوكلػػػل تعػػػال : (كى ىًطوعيػػػكٍا المٌػػػلى كىرىسيػػػكلىلي ً ف كييػػػتـي مح
فػػػات ع (رسػػػكلل( لعػػػظ الجّلػػػض (ا(  اليصػػػب ؛ ييػػػل  يروػػػد ايمػػػر  طاعػػػض ا ، 

الرسكؿ ؛ لذلؾ ويعدح المعطكؼ  مذا ض مععكؿ لععؿ مةذكؼ مػف كايمر  طاعض 
 جيس المذككر، كالتودور: ك طوعكا ا ك طوعكا رسكلل.

عػراب، كوكػػكف ذلػؾ عيػدما وػػراد كةػد وخػالؼ المعطػكؼ مػػا ة مػل فػي ا 
كىاًكػدى  و ى فىػوىٍظمىٍمفى رى  مخالعتل في الةكـ، مف ذلؾ ةكلل تعال  : (ً ف وى ىٍا ويٍسًكًف الرل

ػ كارو  ىػكيكرو } مى  ظىٍاًرًه ً فك ًفي ذىًلػؾى جوىػاتو للكيػؿل صى ػا كىسىػ يكا ّّعى {  ىٍك ويػكً ٍوايفك ً مى
ًذوػػػػػػرو } ػػػػػػف كى وىٍعػػػػػؼي عى ػػػػػػف ّْكى ػػػػػػا لىايػػػػػػـ مل ػػػػػػاًدليكفى ًفػػػػػػي  وىاًتيىػػػػػػا مى ـى الكػػػػػػًذوفى ويجى وىٍعمىػػػػػػ { كى

 {ّٓ-ّّ(}ال كرل: مكًةوصو 
ـي(  الرفع عم  اجسػتئياؼ ، كةػر   ةر  يافع كا ف عامر ك  ك جععر (كوعم

ـى الػذوف( فػي سػكرة  ال اةكف  اليصػب ، كةػد عػدك اليةػاة كالمعسػركف يصػب (كوعمػ
ميكٍا  ًسػػػٍ تيـٍ  ىف تىػػػٍدخي ـٍ ةى ( فػػي ةكلػػػل تعػػػال  : ( ى ػػػاً ًروفى ـى الصك وىٍعمىػػػ ال ػػكرل كيصػػػب (كى

وى  ـٍ كى اهىػػػػػديكٍا ًمػػػػػيكي ػػػػػا وىٍعمىػػػػػـً المٌػػػػػلي الكػػػػػًذوفى جى لىمك يكػػػػػضى كى (} ؿ عمػػػػػراف: اٍلجى ػػػػػاً ًروفى ـى الصك ٍعمىػػػػػ
ُِْ.})ُ) 

ـى  وىٍعمىػ ( اليصػب ؛   كذكػر اليٌةػاس  ٌف ايىكلػ   وكلػل تعػال : (كى ػاً ًروفى الصك
ـى  وىٍعمىػػ ( يٌيػػل لػػوس  يٌيػػل جػػكاب ًلمػػا فوػػل اليعػػي،  خػػّؼ ةكلػػل تعػػال : (كى الكػػًذوفى

                                                 

عرا ل  ُ(  ُٖٓ، ككتاب السػ عض فػي الوػراّات ج ػف مجاهػد ص  ّٗٗ/ْ( معايي الور ف كاع
 . ّْ/ُٔ، كالجامع جةكاـ الور ف 
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 ك عمػػ   (ِ(كهػػك ميصػػكب عمػػ  الصػػرؼ عيػػد العػػراّ (ُ(  جػػكاب فوجػػب يصػػ ل
ـى الذوف  (ّ(  إمار ( ف(  كالتودور : ك ف وعم

كةوؿ ايتوػؿ مػف ةػاؿ الجػـز  لػ  ةػاؿ اليصػب اسػتخعافنا كراهوػض تػكالي 
 (ٓ( ك لمعطؼ عم  تعموؿ مةذكؼ تودوره : لويتوـ مياـ كوعمـ الذوف (ْ(  الجـز

كذكر الرازم  ٌف العطؼ عم  التعموؿ المةذكؼ غور غزور في الور ف 
 (ٔ( الكروـ

كاليصػػب عمػػ  معيػػ  التعموػػؿ ، كمػػا و ػػدك، هػػك الوػػكؿ الصػػكاب، وؤوػػد 
ـى الػػذوف،  ك: يف  ( فػػي  عػػض المصػػاةؼ، كالتوػػدور: كلػػوعم ـى ذلػػؾ ةػػراّة (كلػػوعم

 (ٕ( وعمـ الذوف
( فػي سػكرة  ؿ عمػراف لػـ  ػاً ًروفى ـى الصك وىٍعمى كالمإارع في ةكلل تعال : (كى

ػػا وىٍعمىػػـً المٌػػلي( ي لىمك ٌيػػل مػػا  روػػد م ػػاركتل  مػػا ة مػػل فػػي الةكػػـ وجػػـز عطعنػػا عمػػ  (كى
ا  كالمعي ، فايوطع عيل يةكًوا ، كما  ٌيل يصب يٌيل  يرود  ل معي  التعموؿ  وإن
، كهػػك معيػػ  يةػػكم، ويصػػب  ػػل الععػػؿ المإػػارع. ك داتػػل (الػػّـ(  ك (كػػي(  ك 

ـى الصا روف ،  ك كي وعمـ ،  ك لكي وعمـ.  كّهما معا، كالتودور: كلوعم
مىػػ   ذىػػاًرًهـ ( اف يصػػب (كمصػػدةنا( فػػي ةكلػػل تعػػال :ككػػذلؾ كػػ ةىعكٍويىػػا عى كى

ٍوػػًل ًمػػفى التكػػٍكرىاًة كى تىٍويىػػاهي اً يًجوػػؿى ًفوػػًل هيػػدنل  ػػا  ىػػٍوفى وىدى ػػدلةنا للمى ـى ميصى ػػٍروى ً عىوسىػػ  اٍ ػػًف مى

                                                 

 . ْٔ-ّٔ/ّ(  عراب الور ف لميةاس  ُ(
 . ّٓ/ِٓ، كجامع ال واف  َِْ/ّ( معايي الور ف لمعراّ  ِ(
 . ّْٗ/ِ( الت واف في  عراب الور ف  ّ(
 . ّْ/ُٔ( الجامع يةكاـ الور ف  ْ(
 . ِِٕ/ْ( الك اؼ  ٓ(
 . ُٕٔ/ِٕ( معاتو  الغوب  ٔ(
 . ّْ/ُٔ( الجامع يةكاـ الور ف  ٕ(
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ا  ىٍوفى وىدىٍوًل ًمػفى التكػٍكرىاًة كىهيػدنل  دلةنا للمى ميصى ييكره كى ٍكًعظىضن(}كى مى { اختمػؼ ْٔالمائػدة: كى
دلةنا( عم  ةكلوف:  ةدهما: ميصى  في يصب (كى

ػا  اليصب عطعنا عمػ  (مصػدةنا( ايكلػ : فوكػكف ةػاجن مػف عوسػ   وإن
 (ُ( لمتاكود

كالذػػايي: اليصػػب عمػػ  مةػػؿ (فوػػل هػػدل( كمةمػػل اليصػػب عمػػ  الةػػاؿ 
 (ِ(مف ا يجوؿ

دلةنا( لـ ورفع لعدـ صػ ميصى ةض عطعػل عمػ  (هػدل( مػف فوكلل تعال : (كى
، كالةػػاؿ  جاػػض المعيػػ  فػػايوطع عيػػل يةكًوػػا، كيصػػب يٌيػػل  روػػد  ف وكػػكف ةػػاجن

 معي  يةكم ويصب  ل اجسـ.
ـٍ : ( كمػػػف الوطػػػع اليةػػػكم رفػػػع (ةػػػكر( فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  مىػػػٍوًا وىطيػػػكؼي عى

مكػػػديكفى } ًعػػػوفو ًُٕكٍلػػدىافه محخى ػػػف مك ػػػٍاسو مل كى ػػػدكعيكفى ُٖ}{  ًػػػاىٍككىابو كى ى ىػػػاًروؽى كى { ج ويصى
ٍياىػػا كىج وييًزفيػػكفى } كفى }ُٗعى وكػػري ػػا وىتىخى فىاًكاىػػضو ملمك ػػا وىٍ ػػتىايكفى َِ{ كى لىٍةػػـً طىٍوػػرو ملمك { كى

كره ًعوفه }ُِ} ٍكييكًف(ِِ{ كىةي  {ِّ-ُٕ}الكاةعض: { كىاىٍمذىاًؿ المحٍؤليًؤ اٍلمى
عػػوف( ةػػر  ا ػػف كذوػػر كيػػافع ك  ػػك عمػػرك كا ػػف عػػامر كعاصػػـ (كةػػكره 

كةػػر  ايعمػش كةمػػزة كالكسػائي كعامػػض ةػٌراّ الككفػػض ك عػض المػػديووف  (ّ(  ػالرفع
ف كػػاف ذلػػؾ ممػػا ج وطػػاؼ  ػػل ، كلكػػف لٌمػػا   ػػالخعض عطعنػػا عمػػ  مػػا ة مػػل ، كاع

 (ْ(كاف معركفنا معياه ات ع ا ًخر ايكؿ في ا عراب .

                                                 

 . ِّٗ/ُ، كال واف في غروب  عراب الور ف  ََٓ/ُ(  عراب الور ف لميةاس  ُ(
، كمعػػػػػػػاتو  الغوػػػػػػػب  َِٗ-َِٖ/ٔلوػػػػػػػر ف ، كالجػػػػػػػامع يةكػػػػػػػاـ ا ّٗٔ/ُ( الك ػػػػػػػاؼ  ِ(

ُِ/ُٗ . 
 . ِِٔ( كتاب الس عض ص  ّ(
عرا ػػػل  ُٕٕ-ُٕٔ/ِٕ( جػػػامع ال وػػػاف  ْ( عػػػراب الوػػػر ف  ُُُ/ٓ، كمعػػػايي الوػػػر ف كاع ، كاع

 . ِّٔ-ِّْ/ّلميةاس 
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كةوػؿ :  (ُ( كةوؿ : معطكؼ عم  (جيات(  م: في جياتو كةػكرو عػوفو 
ف كػاف  كذػر الوػراّ عمػ  الرفػع ، يٌياػـ هػا كا  ف الخ عض هك كجل العر وػض ، كاع

وجعمػػكا الةػػكر العػػوف وطػػاؼ  اػػٌف ، فرفعػػكا عمػػ  ةكلػػؾ : كلاػػـ ةػػكر عػػوف،  ك 
 (ِ( كعيدهـ ةكر عوف

ػا ، فمػوس  كلوس ايمر كذلؾ ؛ يٌف العاكاض كالمةـ ج وطاؼ  اٌف  وإن
 (ّ( وطاؼ  ٌج  الخمر كةدها
، فػػػالرفع هػػػك الم ػػػاكر كةػػػراّة الجماػػػكر كػػػا ف كذوػػػر  عمػػػ   ٌوػػػض ةػػػاؿ

 (ْ(. كعاصـ ك و ض كغورهـ ، كهك اختوار   ي ع ود ك  ي ةاتـ
( عمػػ  ةػػكلوف :  ةػػدهما: الرفػػع عطعنػػا  ػػكره ًعػػوفه كاختمػػؼ فػػي رفػػع (كىةي
( كالذػػػايي: عمػػػ  اج تػػػداّ ، عمػػػ  توػػػدور: كلاػػػـ ةػػػكر عػػػوف ،  ك  عمػػػ  (ًكٍلػػػدىافه

 (ٓ(. عيدهـ ةكر عوف
؛ يٌيل ما  يرود عطعل عمػ  مػا ة مػل فوكل ( لـ ويجرك كره ًعوفه ل تعال : (كىةي

( فايوطع عيل يةكًوا، كرفع يٌيل  رود عطعل عم  ةكلل تعال : (ًكٍلدىافه   (ً اىٍككىابو
(  ك يٌيل  رود  ف وككف م تد ن مؤخرنا لخ ر موٌدـ مةذكؼ. مكديكفى  محخى

ػػػا رفػػػع (كرسػػػكلل(   :  الذايوػػػض فػػػي ةكلػػػل تعػػػال كمػػػف الوطػػػع اليةػػػكم  وإن
ػػػػفى ( ّه مل ػػػػجل ايىٍك ىػػػػًر  ىفك المٌػػػػلى  ىػػػػًرم ػػػػفى المٌػػػػًل كىرىسيػػػػكًلًل ً لىػػػػ  اليكػػػػاًس وىػػػػٍكـى اٍلةى كى ىذىافه مل

 {ّ(}التك ض: اٍلميٍ ًرًكوفى كىرىسيكليلي 

                                                 

 . َُِْ/ِ( الت واف في  عراب الور ف  ُ(
 . ُِّ/ّ( معايي الور ف لمعراّ  ِ(
 . ُِْ-ُِّ/ّ( المصدر يعسل  ّ(
عػػػراب الوػػػر ف لميةػػػاس  ُٕٕ-ُٕٔ/ِٕ( جػػػامع ال وػػػاف  ْ( ، كمعػػػاتو   ِّٔ-ِّْ/ّ، كاع

 . َِٓ/ُٕ، كالجامع يةكاـ الور ف  ُْٓ/ِٗالغوب 
، كمعػػػػاتو  الغوػػػػب  ُِٕ-ُُٕ/ِ، كم ػػػػكؿ  عػػػػراب الوػػػػر ف ُِٕ/ُ( كتػػػػاب سػػػػو كول  ٓ(

ِٗ/ُْٓ . 
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ةر  ا ف  سةاؽ كعوس  ا ف عمر (كرسكلىل(  اليصب عطعنػا عمػ  لعػظ 
 (ِ( كًلل(  الجرل عم  الجكار كةوؿ: عم  الوسـكةرئ (كرس (ُ(  الجّلض (ا(

 كالم اكر ةراّة الرفع ، كةوؿ في تخروج الرفع عدة  ةكاؿ ، كهي :
ػػػا عطعنػػػا عمػػػ  المإػػػمر فػػػي ( ػػػرمّ( ، -ُ  ف وكػػػكف (كىرىسيػػػكليلي( مرفكعن

  (ّ(. كجاز ذلؾ لطكؿ الكّـ كالتودور:  ٌف ا  رمّ هك كرسكلل
ػػا عطعنػػػا عمػػ  -ِ مكإػػع اسػػػـ ( ٌف( يٌيػػل مرفػػكع فػػػي  ف وكػػكف مرفكعن

 (ْ( ايصؿ ،  ك عطعنا عم  مكإع ( ٌف كاسماا(
ًئكىتيػلي  المكػلى  كجػاّ فػي ال رهػاف: كووػكؿ  عإػاـ (ً فك  ّى مى ػمحكفى  كى مىػ  ويصى  عى

( ]ايةػػػػزاب:  [ فورفعػػػػكف (كمّئكتػػػػل( كج وعممػػػػكف فواػػػػا ( ٌف( كسػػػػمع ٔٓاليك ًػػػػيل
  ةمػػدى كاليعمػػضي لػػؾ كالممػػؾي ج  ػػروؾ لػػؾالعصػػةاّ مػػف المةػػرموف ووكلػػكف:  ٌف ال

 (ٓ(  رفع (اليعمض( ك (الممؾ(.
لخ ر مةذكؼ كالتودور: كرسػكلل ( ٔ( كالصةو  رفعل عم   ٌيل م تدا-ّ

 ك خ ػر لم تػد  مةػذكؼ كالتوػدور: ككػذلؾ  (ٕ(كرسكلل  رمّ،  ك كرسػكلل كػذلؾ 
 (ٖ(رسكلل

                                                 

، كمعػػػاتو  الغوػػػب  ِّّ/ُ ػػػكؿ  عػػػراب الوػػػر ف ، كمٓ-ْ/ِ(  عػػػراب الوػػػر ف لميةػػػاس  ُ(
ُٓ/ِِّ  

 . ِْٓ/ِ( الك اؼ  ِ(
 . ِِّ/ُٓ، كمعاتو  الغوب  ِْٓ/ِ، كالك اؼ  ٓ-ْ/ِ(  عراب الور ف لميةاس  ّ(
 . ُٕ/ٖ( المصادر السا وض ، كالجامع يةكاـ الور ف  ْ(
 . ِِ-ُِ/ِ( ال رهاف في عمـك الور ف  ٓ(
 .  ُُِ/ْموتإب ، كال ِّٖ/ُ(كتاب سو كول  ٔ(
 . ُٕ/ٖ، كالجامع جةكاـ الور ف  ِّّ/ُ( م كؿ  عراب الور ف  ٕ(
 . ِِّ/ُِ، كمعاتو  الغوب  ّّٗ/ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف  ٖ(
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مػػ  لعػػظ الجّلػػض فوكلػػل تعػػال : (كىرىسيػػكليلي( لػػـ ويصػػب ؛ يٌيػػل مػػا  يروػػد عطعػػل ع
(ا( فػػايوطع عيػػل يةكًوػػا، كرفػػع ييػػل  روػػد اف وكػػكف م تػػد ن  ك خ ػػرنا، ككّهمػػا 

 معي  يةكم ورفع  ل اجسـ.
( في ةكلل تعال :(فك الكًذوفى   اً ؤيكفى كعم  هذا اليةك جاّ رفع (كىالصك

ارىل مىٍف  مىفى  اً ؤيكفى كىاليكصى ييكٍا كىالكًذوفى هىاديكٍا كىالصك ً الٌمًل كىاٍلوىٍكـً ا ًخًر كعىًمؿى   مى
(}المائدة:  ييكفى ـٍ وىٍةزى ـٍ كىجى هي مىٍوًا ٍكؼه عى ّى خى ا فى اًلةن  {ٗٔصى

( ُ(ةػػر  سػػعود  ػػف ج وػػر (كالصػػا ئوف(  اليصػػب عطعنػػا عمػػ  اسػػـ ( ٌف( 

 ) ػػاً ؤيكفى كالرفػع هػي الوػػراّة الم ػاكرة، كةػد اختمعػػت  ةػكاؿ اليةػاة فػػي رفػع (كىالصك
 واتي :  يجمماا فوما
  ٌيل مرفكع عم  اج تداّ .-ُ
  (ِ(  ك مرفكع  ععؿ مودر-ِ
 ك مرفػػػكع عطعنػػػا عمػػػ  (الػػػذوف( ؛ يٌيػػػل مرفػػػكع فػػػي ايصػػػؿ عمػػػ  -ّ

( عمول .  اج تداّ ة ؿ دخكؿ ( فك
ّن رافعنػػا لمإػػمور المتصػػؿ -ْ  ك مرفػكع عمػػ  الجػػكار ؛ يٌيػػل جػاكر فعػػ

ةػػػكلاـ هػػػذا جةػػػري إػػػبٍّ خػػػربو (الػػػكاك( كهػػػك (كىالكػػػًذوفى هىػػػاديكٍا( ، مذػػػؿ 
 جػػػر  (ّ( 

( عم  الجكار.  (خربو
 ك مرفػػكع عطعنػػا عمػػ  الإػػمور فػػي (هىػػاديكٍا( كهػػذا مػػا يسػػ ل العػػراّ -ٓ

كيسػػػب اليٌةػػػاس  لػػػ  ا ػػػف  سػػػةاؽ  ( ٓ( كاليةػػػاس  لػػػ  ايخعػػػش(ْ(  لػػ  الكسػػػائي
الزجػػػاج  ٌيػػػل خطكػػػا هػػػذا الوػػػكؿ مػػػف جاتػػػوف:  كجهمػػػا:  ٌف المإػػػمر المرفػػػكع ج 

                                                 

 . َُٓ/ُ(  عراب الور ف لميةاس  ُ(
 . ُِٕ/ُ( مجاز الور ف  ِ(
 . ِّٔ/ُ( معايي الور ف لأخعش  ّ(
 . ُِّ/ُ( معايي الور ف  ْ(
 . َُٓ/ُ(  عراب الور ف  ٓ(
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طػػؼ عموػػل ةتػػ  ويؤككػػد ، كالذايوػػض :  ٌف المعطػػكؼ  ػػروؾ المعطػػكؼ وصػػ  الع
 (ُ( عمول ، فوصور المعي  :  ٌف الصا ئوف دخمكا في الواكدوض كهذا مةاؿ

كلػػػـ  جػػػد هػػػذا المػػػذهب الػػػذم ييسػػػب  لػػػ  ايخعػػػش فػػػي كتا ػػػل (معػػػايي 
( عمػػػ  الجػػػكار، ج  ػػػاً ؤيكفى الوػػػر ف(  لكٌيػػػل يسػػػب  لػػػ  غوػػػره  ٌيػػػل ةػػػاؿ  رفػػػع (كىالصك
ػا مػا ييسػب  لػػ    رفعػل عطعنػا عمػ  (الػكاك( فػي ( هػادكا ( كمػا  يػي لػـ اجػد  وإن

عرا ل( .  الزجاج في كتا ل (معايي الور ف كاع
فػػػعى عمػػػ   ٌيػػػل عطػػػؼ عمػػػ  -ٔ (  ري ػػػاً ؤيكفى كذهػػػب العػػػراّ  لػػػ   ٌف (كىالصك

يٌيػل  (ِ( ( الذوف ( ك( الذوف ( ةػرؼ عمػ  جاػض كاةػدة فػي رفعػل كيصػ ل كجػره
مػا ذهػب  (ٓ(كالعك ػرم (ْ( كخطكػاى الزجػاج (ّ(فوػل عّمػض ا عػراب م يي ج ت ػوف 
  لول العٌراّ . 
(  معي  (يعـ( فما  عدها مرفكع عم  اج تداّ .-ٕ  كةوؿ : ( فك
كةوػػػؿ : رفػػػع يٌيػػػل جػػػاّ عمػػػ  لغػػػض  مةػػػارث الػػػذوف ووكلػػػكف: ر وػػػت  -ٖ

وػػػاّ كمػػػررت  ػػػرجّف ، كةػػػ ض ميػػػل درهمػػػاف ، فووم ػػػكف ال (ٔ( الزوػػػداف   ػػػايلؼ
العناجيعتػػاح مػػا ة ماػػا، كهػػذا  ٌيمػػا ةكػػي عػػياـ فػػي التذيوػػض، ك ٌمػػا الجمػػع الصػػةو  

 (ٕ(فمـ وةؾ عياـ

                                                 

، كالجػػػػامع يةكػػػػاـ الوػػػػر ف ِّّ-ِِّ/ُ( المصػػػػدر يعسػػػػل ، كم ػػػػكؿ  عػػػػراب الوػػػػر ف  ُ(
ٔ/ِْٔ . 

 . ُُّ/ُ( معايي الور ف  ِ(
 . ِٓ/ُِ، كمعاتو  الغوب  ِّّ-ِِّ/ُ( م كؿ  عراب الور ف  ّ(
عرا ل  ْ(  . ُّٗ-ُِٗ/ِ( معايي الور ف كاع
 . ِْٓ-ُْٓ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ٓ(
 . ِّّ-ِِّ/ُ( م كؿ  عراب الور ف  ٔ(
 .َُّ-ََّ/ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف  ٕ(
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( كاسػماا ،  ك -ٗ  كمياـ مف ةاؿ  جكاز رفعل عطعنػا عمػ  مكإػع ( فك
 عطعا عم  مكإع اسـ ( ٌف( يٌف ايصؿ فول الرفع .

،  ك صػػػػػً  ايةػػػػػكاؿ  ٌيػػػػػل مرفػػػػػكع ؛ يٌيػػػػػل م تػػػػػد  لخ ػػػػػر مةػػػػػذكؼ -َُ
كالتوػػػدور : كالصػػػا ئكف كػػػذلؾ ،  ك خ ػػػر لم تػػػد  مةػػػذكؼ ، كالتوػػػدور : ككػػػذلؾ 

كايل ةوؿ:  ٌف الذوف  ميػكا كالػذوف هػادكا كاليصػارل ةكماػـ كػذا ،  (ُ( الصا ئكف
 (ِ(كالصا ئكف كذلؾ

ػارىل( كمػف   ( عمػ  اج تػداّ مػف دكف (كىاليكصى ػاً ؤيكفى كالظاهر رفػع (كىالصك
ػػا ، ك عػػد غوػػر  ف وييػػكل ذمػػض توػػدوـ ك  ( هيػػا مرفكعن ػػاً ؤيكفى تػػاخور، فوػػد جػػاّ (كىالصك

ػارىل( فػي  (كىالكًذوفى هىاديكٍا( في سكرة المائدة فػي ةػوف جػاّ ميصػك نا ك عػد (كىاليكصى
ػػػػػارىل  ييػػػػػكٍا كىالكػػػػػًذوفى هىػػػػػاديكٍا كىاليكصى سػػػػػكرة ال وػػػػػرة فػػػػػي ةكلػػػػػل تعػػػػػال  : (فك الكػػػػػًذوفى  مى

اً ًئوفى مىٍف  مىفى ً المكلً  ـٍ كىجى  كىالصك ـٍ ًعيدى رى لًا ـٍ  ىٍجريهي اًلةان فىمىاي كىاٍلوىٍكـً ا ًخًر كىعىًمؿى صى
(}ال ورة:  ييكفى ـٍ وىٍةزى ـٍ كىجى هي مىٍوًا ٍكؼه عى  {ِٔخى

( فػي سػكرة ال وػرة جػاّ فػي   ػاً ًئوفى كلعؿ السرك فػي ذلػؾ  ٌف يصػب (كىالصك
ذلؾ فػػػػي سػػػػكرة سػػػػواؽ تػػػػذكور  يػػػػي  سػػػػرائوؿ  ػػػػيعـ ا عمػػػػواـ، كلػػػػوس ايمػػػػر كػػػػ

المائػػػػدة،  ػػػػؿ كايػػػػت فػػػػي سػػػػواؽ التػػػػك وه ، كهػػػػذا الموػػػػاـ اةتإػػػػ  ذٌماػػػػـ  رفػػػػع 
( كتوػػدوماـ لجعماػػـ  عػػد ذكػػر المعيوػػوف  ػػذٌماـ، كهػػـ  يػػك  سػػرائوؿ  ػػاً ؤيكفى (كىالصك
(الػػػػػذوف هػػػػػادكا( ذلػػػػػؾ  ٌف غػػػػػرض الػػػػػذـ وتةوػػػػػؽ  ػػػػػالرفع ؛  ذ التوػػػػػدور: ككػػػػػذلؾ 

مػػػػا  كإػػػػةل الزمخ ػػػػرم  الصػػػػا ئكف، كهػػػػك  معيػػػػ : كةتػػػػ  الصػػػػا ئكف ، كهػػػػذا
 وكلػػل: "فائدتػػل التي وػػل عمػػ   ٌف الصػػا ئوف وذػػاب عمػػواـ  ف صػػٌ  مػػياـ ا ومػػاف 
كالعمؿ الصال  ، فما الظف  غورهـ؟! ذلؾ  ٌف الصا ئوف   وىف هؤجّ المعدكدوف 

                                                 

، كال وػاف فػي غروػب  ِّّ-ِِّ/ُ، كم ػكؿ  عػراب الوػر ف  ُٓٓ/ِ( كتاب سو كول  ُ(
 ف ، كالجػػػامع يةكػػػاـ الوػػػر  ِٓ/ُِ، كمعػػػاتو  الغوػػػب  َُّ-ََّ/ُ عػػػراب الوػػػر ف 

ٔ/ِْٔ . 
 . َٔٔ/ُ( الك اؼ  ِ(
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إػػّجن ك  ػػدهـ غًوػػا ، كمػػا سيػػٌمكا صػػا ئوف  ٌج يياػػـ صػػ كا عػػف ايدوػػاف كٌماػػا، 
هي العائػدة فػي عػدـ عطعاػـ عمػ  اسػـ ( ٌف( "فكايػل ةػاؿ:  فاذه(  ُ(  م: خرجكا

ا ة ػػػؿى ا تػػػك تاـ ك زاؿ ذيػػػ اـ ةتػػػ   كػػػؿ هػػػؤجّ العػػػرؽ  ف  ميػػػكا كعممػػػكا صػػػالةن
ا كذلؾ" كلػوس الػذوف هػادكا فةسػب ،  (ِ( الصا ئكف ، فإياـ  ف  ميكا كايكا  وإن
.  فاـ لوسكا  فإؿ ممف هـ   ٌد الياس إّجن

ويخإػػع اليةػػاة كػػؿك ةطػػع  بع المقطػػكع ب مي ػػا :المبحػػث الثػػاني : التػػا 
لمعػػايي اليةػػك كتوػػدوره ، مػػع  ٌف هيػػاؾ مػػف الوطػػع مػػا ج عّةػػض لػػل  ػػاليةك كج 

ّن ةكلػػػل تعػػػال : ـٍ  وخإػػػع لمعايوػػػل كج لعمػػػؿ  داة مػػػف  دكاتػػػل ، مػػػف ذلػػػؾ مػػػذ  )
لىمكا وىٍعمىـً الٌملي الكًذوفى  يكضى كى ميكٍا اٍلجى ًسٍ تيـٍ  ىف تىٍدخي (}اؿ ةى اً ًروفى ـى الصك وىٍعمى ـٍ كى اهىديكٍا ًميكي جى

 {.ُِْعمراف: 
(  كسر الموـ ؛ييل كػاف   اً ًروفى وىٍعمىـً الصك ةر  الةسف كوةو   ف وعمر (كى

لىمكا وىٍعمىـً الٌملي( ويكم الجـز عطعنا عم  ةكلل تعال : (كى
كةر    ػك عمػرك  ػالرفع  (ّ( 

ٌف الػػكاك هيػػا  معيػػ  (ةتػػ (  م: كلٌمػػا كةوػػؿ:   (ْ( عمػػ  توػػدور  ٌف الػػكاك لمةػػاؿ
 (ٓ( . وعمـ ا الذوف جاهدكا ةت  وعمـ ص رهـ

( كاك   اً ًروفى ـى الصك وىٍعمى كالم اكر عيد اليةاة  ٌف الكاك في ةكلل تعال : (كى
ـى الصا روف (ٔ(  المعوض ـى( ميصكب  اإمار ( ف( كالتودور: ك ف وعم ك(وعم

 )ٕ) 

                                                 

 . ُٔٔ/ُ( المصدر يعسل  ُ(
 .ُٓ/ُِ( معاتو  الغوب  ِ(
عرا ػػػل  ِْٕ/ٕ، كجػػػامع ال وػػػاف  ّٔ/ِ( معػػػايي الوػػػر ف لأخعػػػش  ّ( ، كمعػػػايي الوػػػر ف كاع

عراب الور ف لميةاس  ِْٕ/ُ  . ّٕٔ/ُ، كاع
 . ُٗ/ٗ( معاتو  الغوب  ْ(
 . َِّ/ْ( الجامع يةكاـ الور ف  ٓ(
 . ْْ/ّكتاب سو كول  ( ٔ(
 . ِٓٗ/ُ، كالت واف في  عراب الور ف  ّٕٔ/ُ(  عراب الور ف لميةاس  ٕ(
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اك الصػػػػػرؼ، كالصػػػػػرؼ:  ف وجتمػػػػػع كهػػػػػذه (الػػػػػكاك( عيػػػػػد الكػػػػػكفووف ك  
الععػػّف  ػػالكاك  ك (ذػػـ(  ك العػػاّ، كفػػي  ٌكلػػل جةػػد  ك اسػػتعااـ  ك ياػػي، ومتيػػع 
العطؼ عمول ؛ لذلؾ ويصب الذم  عد كاةد مف هذه الةركؼ عم  الصرؼ ؛ 
ّه كوإػػوؽى  يٌيػػل مصػػركؼ عػػف معيػػ  ايكؿ ، كذلػػؾ كوػػكلاـ : ج وسػػعيي  ػػي

ج وةسػػػف  عادتاػػػا مػػػع ةكلػػػل (كوإػػػوؽ  عيػػػؾ ؛ يٌف (ج( التػػػي مػػػع (وسػػػعيي(
 (ُ( عيؾ(

فكاك (كوعمـ( الذايوض لوست عاطعػض ،  ػؿ هػي كاك المعوػض  معيػ  (مػع(  
عيػد اليةػػاة كالمعسػروف ؛ لػػذلؾ جعػػؿ الزٌجػاج ا وػػض ،  معيػػ : كلػـ وجتمػػع العمػػـ 

كجعماػا ايي ػارم  توػدور: كلػـ وجتمػع العمػـ  (ِ(  الجااد كالعمـ  ص ر الصػا روف
 (ّ(  وف كالصا روف المجاهد
: ج تاكػػػًؿ السػػػمؾى   ّن كهػػػذا ا عػػػراب ج وصػػػٌ  معيػػػاه، فوػػػكؿ العػػػرب مػػػذ

كت ػػربى المػػ ف،  يصػػب (ت ػػرب( معيػػاه: ج تجمػػٍع  ػػوف  كمامػػا، كلػػك جػػـز لكػػاف 
المعيػػ : ج تاكػػًؿ السػػمؾى مطمونػػػا، كج ت ػػرب المػػ ف مطمونػػػا، كالجػػـز وكػػكف عيػػػد 

اجةتمػاؿ ؛ ييػل  ػل ج وصػٌ  المعيػ ، كةػكؿ جعؿ الكاك عاطعض، كةد  ي عد هذا 
 ال اعر:
 كلي سي ع اّة كتورك عويي           ةبح   ليك مف لي ًس ال يعكؼ          

(:  ف تجمػػع  ػػوف لػػ س الع ػػاّة كةػػٌرة العػػوف، فووػػاؿ  ٌيامػػا  معيػػاه،  يصػػب (كتوػػرك
 ةػب  جموعنا  ةبح مف ل س ال عكؼ، كلوس الموصػكد  ٌف لػ س الع ػاّة كةػدها

 (ْ( مف ل س ال عكؼ

                                                 

 .  ِْٕ/ٕ، كجامع ال واف  ِّٓ/ُ( معايي الور ف لمعراّ  ُ(
عرا ل  ِ(  . ِْٕ/ُ( معايي الور ف كاع
 . ِِّ/ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف  ّ(
 . ِٓٗ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ْ(



833 

 

ـى ةىٍصػػدي الجمػػع  ػػوف فعموامػػا، لكػػف مػػا   فعػػي يةػػك هػػذوف المذػػالوف ةػػد فيًاػػ
الموصكد مف يعي الجمع  وف عمـ ا  المجاهدوف ك وف عممل  الصػا روف؟!  ذ 
ٌيمػػا المػػراد  مػػا معيػػ  هػػذا الكػػّـ؟!  ٌيػػل ج وعوػػؿ  ف وكػػكف هػػك المعيػػ  المػػراد، كاع

ا الجيػض ، ك ػوف عممػل  المجاهػدوف كالصػا روف،  يعي الجمػع  ػوف دخػكؿ ع ػاد
ٌج فّ، فدخكؿ الجيض كعدـ الجااد كالصػ ر ج  فمف جاهد كص ر دخؿ الجيض كاع
وجتمعاف ، كهذا المعي  الذم ج وستووـ سواؽ ا وض  ٌج  ػل وةػتـ جعػؿ (الػكاك( 
ػػـز فوكلػػل تعػػال  ًفػػع  ـ جي : (كوعمػػـ( كاك عطػػؼ، سػػكاّ ييًصػػب  عػػدها الععػػؿ  ـ ري

 ) ـٍ اهىػػديكٍا ًمػػيكي ػػا وىٍعمىػػـً المٌػػلي الكػػًذوفى جى لىمك ( م ػػارؾ لوكلػػل تعػػال : (كى ػػاً ًروفى ـى الصك وىٍعمىػػ (كى
( الذػػػايي فمػػػـ وكػػػف  ـى فػػػي الةكػػػـ، فاػػػك معطػػػكؼ عموػػػل،  ٌمػػػا يصػػػب الععػػػؿ (كوعمػػػ
ٌيمػا كػاف هػذا الوطػع لغػرض  ّغػي ،  لوطعل فػي المعيػ  عػف (وعمػـ( ايكؿ، كاع

وتموػػز مػػف ا خػػر  موػػزة كفإػػؿ، كةػػد صػػرح الةػػدوث  فكػػؿ مػػف الجاػػاد كالصػػ ر
 (ُ( الي كم  عدل الص ر جاادنا كتعإومل عم  الجااد في ساةض الوتاؿ

ولػػػػز العمػػػػـ  ػػػػل  تودومػػػػل ،   فالجاػػػػاد  ػػػػدة كعيػػػػاّ كتإػػػػةوض  ػػػػاليعس. فمي
ّن   كالجاػػاد ةالػػض مؤةتػػػض ،  ٌمػػا الصػػ ر فةالػػػض دائمػػض  طػػكؿ ك كسػػػع اخت ػػارنا ك ػػػّ

  يصب الععؿ كةطعل لعظنا ج معين . فميولز العمـ  ل
لحػكٍا   ككذلؾ جاّ يصب (كالصا روف( في ةكلل تعػال : (لكػٍوسى اٍل ًػرك  ىف تيكى

ػػػػفى ً المٌػػػػًل كىاٍلوىػػػػٍكـً ا ًخػػػػًر  ػػػػٍف  مى لىػػػػػًكفك اٍل ًػػػػرك مى ٍغػػػػًرًب كى ٍ ػػػػًرًؽ كىاٍلمى ـٍ ًة ىػػػػؿى اٍلمى ػػػػكهىكي كيجي
ػػػػػًض كىاٍلًكتىػػػػػاًب كىاليكً ولػػػػػو مىػػػػػ  ةي لػػػػػًل ذىًكم اٍلويٍر ىػػػػػ  كىاٍلوىتىػػػػػامى  كىاٍلمىآلًئكى ػػػػػاؿى عى فى كى تىػػػػػ  اٍلمى

ػػػػاةى  ػػػػّةى كى تىػػػػ  الزككى ـى الصك ةىػػػاًب كى ىةىػػػػا ًفػػػػي الرل ػػػاًكوفى كىاٍ ػػػػفى السكػػػػً وًؿ كىالسكػػػػآًئًموفى كى كىاٍلمىسى
ػػػركا ػػػاّ كالإك ػػػاً ًروفى ًفػػػي اٍل ىٍاسى اهىػػػديكٍا كىالصك ـٍ ً ذىا عى ّ كىًةػػػوفى اٍل ىػػػٍاًس كىاٍلميكفيػػػكفى ً عىٍاػػػًدًه

(}ال ورة:  ـي اٍلميتكويكفى دىةيكا كى يكلىػًئؾى هي  {ُٕٕ يكلىػًئؾى الكًذوفى صى

                                                 

 .  ٕٔ،  ٔٔ،  ُّ( ويظر : عدة الصا روف كذخورة ال اكروف ج ف ةوـ الجكزوض ص  ُ(
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( معطكفنػا عمػ  (ذىًكم اٍلويٍر ىػ ( ؛   ػاً ًروفى ميع جماكر اليةػاة جعػؿ (كىالصك
يٌيػػل وترتػػب عمػػ  هػػذا العطػػؼ  مػػراف ج وجػػكزاف،  كلامػػا : عطػػؼ (المكفػػكف( 

ّن  عم  اسـ المكصكؿ (مىف( ة ؿ  ف تتـٌ صمتل، كالذايي: ككف (المكفكف( فاصػ
(  (ُ(  جي وػػا  ػػوف المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ عموػػل ػػاً ًروفى لػػذلؾ ذه ػػكا  لػػ   ٌف ((كىالصك

 (ِ(  ميصكب عم  كجل المدح
كعمػػػ  هػػػذا الكجػػػل جػػػاّ يصػػػب (كالموومػػػوف( فػػػي ةكلػػػل تعػػػال : (لكػػػػًكًف  

ـٍ كىاٍلميؤٍ  كفى ًفي اٍلًعٍمـً ًمٍياي ػا  ييػًزؿى ًمػف ةىٍ ًمػؾى الركاًسخي مى ا  ييًزؿى ً لىوؾى كى ًمييكفى ويٍؤًمييكفى ً مى
ٍؤًمييػػػػكفى ً المٌػػػػًل كىاٍلوىػػػػٍكـً ا ًخػػػػًر  يٍكلىػػػػػًئؾى  ػػػػاةى كىاٍلمي ٍؤتيػػػػكفى الزككى ّىةى كىاٍلمي ػػػػ ًووًمػػػػوفى الصك كىاٍلمي

ا(}اليساّ:  ـٍ  ىٍجرنا عىًظومن  {ُِٔسىييٍؤًتوًا
( مجػػػػ  ًووًمػػػػوفى ركر  ا إػػػػافض لعطعػػػػل عمػػػػ  الكػػػػاؼ فػػػػي ةوػػػػؿ :  ٌف (كىاٍلمي

( كاٌيػػل ةػػاؿ: كمػػا  ييػػزؿ مػػف ة مػػؾ كمػػف ة ػػؿ الموومػػوف كةوػػؿ: معطػػكؼ  (ّ((ةىٍ ًمػػؾى
لػػػػ  الموومػػػػوف، كةوػػػػؿ:  ( كالتوػػػػدور:  مػػػػا  ييػػػػزؿ الوػػػػؾ كاع عمػػػػ  الكػػػػاؼ فػػػػي ( لىوػػػػؾى
ػػعلعٍت  معطػػكؼ عمػػ  (هػػـ( فػػي مػػياـ، كالتوػػدور: مػػياـ... كمػػف الموومػػوف، كإي

؛ يف فواا عطؼ مظار عم  مإمر كهك غور جائز في  هذه اجكجل الذّذض
كيىسب العراّ  ل  الكسائي ةكلل  افك (المووموف( جر لعطعل عمػ  (مػا(  (ْ( المغض

كالتوػػدور: وؤميػػكف  مػػا  ييػػزؿ كمػػا  ييػػزؿ مػػف ة مػػؾ ك ػػالمووموف الصػػّة ، كييسػػب 
ا  ٌيل ميع يصػ ل عمػ  المػدح ؛ يف الممػدكح ج ويصػب  ٌج عيػ د تمػاـ  لول  وإن

ـٍ  ( هػك ةكلػل تعػال : ( يٍكلىػػًئؾى سىػييٍؤًتوًا الكّـ، كلـ وتـ هيا ؛ يٌف خ ر (الركاًسػخكفى

                                                 

، كال واف في غروب  ُُٖ/ُ، كم كؿ  عراب الور ف  ُِّ/ُ(  عراب الور ف لميةاس  ُ(
 . َِْ/ِ، كالجامع يةكاـ الور ف  ْْ/ٓ، كمعاتو  الغوب  َُْ/ُ عراب الور ف 

 . ُْٓ/ُ، كالت واف في  عراب الور ف  ِّٓ/ِف ( المصادر السا وض ، كجامع ال وا ِ(
 . ُِّ-ُِِ/ُ( م كؿ  عراب الور ف  ّ(
 . ُْ-ُّ/ٔ، كالجامع يةكاـ الور ف  َْٖ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ْ(
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ػػػػا(  ىٍجػػػػرنا عىًظومن
ك صػػػػ ح ايةػػػػكاؿ ك  ػػػػارها عيػػػػد اليةػػػػاة  ٌيػػػػل ميصػػػػكب عمػػػػ   (ُ( 

 (ِ(المدح
ػػا فػػي الوػػر ف الكػػروـ كردت الصػػعض كػػذلؾ،   ككمػػا كرد المعطػػكؼ موطكعن

فػػػػي غوػػػػر الوػػػػر ف الكػػػػروـ  ف توػػػػكؿ: الةمػػػػدي ً رٌب  وػػػػذكر الزجػػػػاج  ٌيػػػػل وجػػػػكز
العػػػػػالموف،  يصػػػػػب (رب(  ك رفعاػػػػػا، كتوػػػػػدور اليصػػػػػب:  ذكػػػػػر ربك العػػػػػالموف، 

 (ّ( . كالرفع : هك ربح العالموف
كةػػر  عاصػػـ كع ػػد ا  ػػف  سػػةاؽ (ةمالػػضى(  اليصػػب فػػي ةكلػػل تعػػال :  

طىًب(}المسػػػد:  مكالىػػػضى اٍلةى ف الوػػػراّات السػػػ عوض المتػػػكاترة ، { كهػػػي مػػػْ(كىاٍمرى ىتيػػػلي ةى
فمف رفع جعماا مف خ ر المر ة  ك مف يعتاا كالخ ر  (ْ( كةر ها الجماكر  الرفع

(فػػػػي جوػػػػدها(  كمػػػػف يصػػػػب جعماػػػػا ميصػػػػك ض عمػػػػ  ال ػػػػتـ  ك الػػػػذـٌ ج عمػػػػ  
كةوػػؿ: ميصػػك ض عمػػ  الةػػاؿ ، كالكجػػل ايكؿ هػػك الم ػػاكر عيػػد  (ٓ( التخٌصػػص

الصػػػػكاب فػػػػي هػػػػذا المكإػػػػع كفػػػػي المكاإػػػػع  كهػػػػك الوػػػػكؿ(ٔ(اليةػػػػاة كالمعسػػػػروف
 السا وض .

وػػذهب  المبحػػث الثالػػث : التػػابع المقطػػكع ب مي ػػا كنظريػػة العامػػؿ :
اليةاة  ل   ٌف كؿك معمكؿ ج  دك لل مف عامؿ لعظي ،  ذا لـ وكف ظاهرنا كجػب 
ّن ةكلاـ  اٌف الةاؿ ميصكب  عامؿ، كهذا العامؿ ج وككف  تودوره ، مف ذلؾ مذ

                                                 

 . َُٕ/ُ( معايي الور ف  ُ(
عرا ل  ِ(  . ُِّ-َُّ/ِ( معايي الور ف كاع
 . ْْ-ّْ/ُ( المصدر يعسل  ّ(
، ككتػػػػػاب السػػػػػ عض ص  ّّٖ/َّ، كجػػػػػامع ال وػػػػػاف  ِٗٗ/ّ( معػػػػػايي الوػػػػػر ف لمعػػػػػراّ  ْ(

ََٕ . 
 . َِْ/َِ( الجامع يةكاـ الور ف  ٓ(
عرا ػػػػل  ُّٓ/ِ، كمجػػػػاز الوػػػػر ف  َُٓ،  َٕ/ِ( كتػػػػاب سػػػػو كول  ٔ( ،كمعػػػػايي الوػػػػر ف كاع

عراب ذّذوف سػكرة مػف الوػر ف ص  ّٕٓ/ٓ ، كالت وػاف  ُٖٓ/ْ، كالك ػاؼ  ِِٓ، كاع
 . ِٔٓ/ٖ، كال ةر المةوط  َُّٖ/ِراب الور ف في  ع
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، لكٌيػػل ةػػد وػػرد الةػػاؿ فػػي سػػواؽ ج فعػػؿ فوػػل كوكلػػل تعػػال : (ةىالىػػٍت وىػػا  ّن  ٌج فعػػ
ٍومىتىػػ   ى ىًلػػدي كى ىيىػػٍا  (}هكد : كى ًجوػػبه ّه عى ػػٍي ا ً فك هىػػػذىا لى ى ػػٍوخن ػػكزه كىهىػػػذىا  ىٍعًمػػي  ى { ِٕعىجي

في هذه الةػاؿ، كمػف  جػؿ توػدور العامػؿ المعظػي، وجعمػكف اسػـ ا  ػارة (هػذا( 
ا، ككذلؾ ةالكا في ةكلل تعال  :  وتإمف معي  الععؿ، كالتودور: ايت ل  لول  وخن

ػػا ظى  ( اًكوىػػضن ً مى ـٍ خى (}اليمػػؿ: فىًتٍمػػؾى  يويػػكتياي ػػكا ً فك ًفػػي ذىًلػػؾى جوىػػضن للوىػػٍكـو وىٍعمىميكفى { ِٓمىمي
اًكوىضن( ميصكب عم  تودور:  ي ور  لواا خاكوضن   (ُ(  اٌف الةاؿ (خى

فالتوػػػدورات التػػػي جػػػاّ  اػػػا اليةػػػاة  ذ ػػػات العامػػػؿ المعظػػػي عيػػػد عػػػدـ  
ورات ظاكره في الكّـ  ذومٍت اليةك، كةد  عر يةػاة ميػذ عاػد م كػر   عػد التوػد

عػػف المػػراد ك ػػدة تكٌمعاػػا ؛ لػػذلؾ مػػالكا  لػػ  تػػالوؼ كتػػب غاوتاػػا توسػػور اليةػػك 
 اج تعػػػاد عػػػف التكمٌػػػؼ فػػػي ال ةػػػث عػػػف العامػػػؿ مػػػف هػػػذه الكتػػػب: التعاةػػػض فػػػي 

هػػػػػػػػ( ، ككتػػػػػػػاب الجمػػػػػػػؿ لمزجػػػػػػػاجي ّّٖاليةػػػػػػػك، ي ػػػػػػػي جععػػػػػػػر اليةػػػػػػػاس (ت
مػػف هػػػ( ك ػػد  الماتمػػكف  اػػذه المغػػض وػػدعكف صػػراةض  لػػ   يوػػاذ اليةػػك َّْ(ت

م كّت تودور العامؿ المعظي، كظاػرت هػذه الػدعكة عيػد   ػي العػّّ الًمعػٌرم 
هػػػ( فػػي كتا وػػل: رسػػالض الغعػػراف كع ػػث الكلوػػد، ذػػـ جػػاّ  عػػد ذلػػؾ ا ػػف ْْٗ(ت:

 (ِ( مإاّ الورط ي لوذكر ذكرتل الك رل في كتا ل الم اكر: الردح عم  اليةاة
 ٌكؿ مػف يٌ ػل عمواػا ذـ عادت هػذه الذػكرة فػي العصػر الةػدوث ، ككػاف  

  راهوـ مصطع  في كتا ل :  ةواّ اليةك، ذـ ت ٌيػ  المخزكمػي فكرتػل كمياجػل 
 (ّ( فدعا صراةض  ل  الغاّ العامؿ

كالػػػذم دفػػػع هػػػؤجّ اليةػػػاة  لػػػ   لغػػػاّ يظروػػػض العامػػػؿ كالمعمػػػكؿ تعووػػػد  
اليةػػك الػػذم وػػاتي مػػف تمسػػؾ اليةػػاة  العامػػؿ المعظػػي، كالةوووػػض  ٌف العامػػؿ ج 

ّن فػي ةكليػا: ج تكػذٍب ، هػك معيػ  الياػي،  وككف  ٌج معينػ  ، فعامػؿ الجػـز مػذ
                                                 

 . ُٓٓ(  رح عوكف ا عراب ص  ُ(
 . ُْٕ( الدراسات المغكوض في العراؽ لموزاز ص  ِ(
 . ِِّ،  ُِّ،  ِِٖ( في اليةك العر ي ةكاعد كتط وؽ لممخزكمي ص  ّ(
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لكػػػف ال ػػػائع  ف ويسػػػب العمػػػؿ  لػػػ  (ج( كلوسػػػت (ج( هػػػي التػػػي جزمػػػت، فمػػػك 
كايػػت هػػذه ايداة هػػػي الجازمػػض لجزمػػػت فػػي يةػػك ةكليػػػا : المػػؤمف ج وكػػػذبي ؛ 

ياهػا، ككػذلؾ ( ف( يٌيل لـ وتغور م ياها، كلكٌياا لـ تجػـز هيػا يٌيػل ةػد تغوػر مع
ال رطوض ك ( ف( اليافوض فمعظاما كاةد،  ٌج  ٌف ايكل  تجـز ، كالذايوػض ج تجػـز 
استيادنا  ل  المعي  الذم تةممل ، ككذلؾ الععؿ ، لػوس هػك الػذم ورفػع العاعػؿ 
ٌيما الذم ورفع هك معي  العاعموض كالذم ويصػب هػك معيػ   كويصب المععكؿ كاع

ف سػكل  داة ةممػت هػذوف المعيوػوف العػامموف، كوصػ ح المععكلوض ، كالععؿ لـ وك
 ف وواؿ  ف الرفع ج ويساؿ عف عاممل ؛ يٌف العر وض لغض تتموػز  ةركػض  خرهػا، 
كايصػػؿ فػػي ةركػػض  لعاظاػػا المعر ػػض الرفػػع، فكػػؿ لعػػظ معػػرب مرفػػكع جػػاّ عمػػ  
ػا عمػ  ايصػؿ كالمععػكؿ ميصػك نا  تسػٌمط معيػ   ايصؿ، فوكػكف العاعػؿ مرفكعن

( كخ رهػػا  ػػافك اسػػـ المع عكلوػض عموػػل، ككػػذلؾ ويعسكػر اخػػتّؼ العمػػؿ فػػي اسػـ ( فك
( ، كخ رهػػػػا  ( ٌف( يصػػػػب  معيػػػػ  التككوػػػػد الػػػػذم جػػػػيّ  ػػػػل  كسػػػػاطض ايداة ( فك

 مرفكع عم  ايصؿ.
كالةوووػػػض  فك هيػػػاؾ عكامػػػؿ لعظوػػػض ،  ٌج  فك اليةػػػاة لػػػـ و ػػػوركا  لواػػػا ؛  

(  ف يٌياػػـ لػػـ وعػػدحكها مػػف العكامػػؿ ، فا ّن فػػي الععػػؿ الماإػػي (كتػػبى يصػػؿ مػػذ
ويتاػػي  خػػره  العتةػػض ، لكػػف هػػذه الةركػػض تتغوػػر  لػػ  السػػككف  ذا ةميػػا: كتٍ ػػتي ، 
كالس ب في ذلؾ  إافض إمور متةرؾ فتكالت  ر ع ةركات فسيكلف  خري الععؿ 
ايصػػمي طم نػػا لمخعٌػػض، كتتغوػػر  لػػ  الإػػمض  ذا ةميػػا: كت ػػكا ؛ لتياسػػب الػػكاك  ك 

 صػػػٌ  :  ٌف العتةػػػض ةػػػذفت لمذوػػػؿ الةاصػػػؿ مػػػف اليطػػػؽ  اػػػا ة ػػػؿ الػػػكاك  تع وػػػر 
كالتي جيّ  اا لمجمع، كايصػؿ فػي فعػؿ ايمػر مذػؿ (اكتػٍب(  ف ويتاػي  خػره 
ػرلؾ  العتةػض جلتوػاّ السػاكيوف، فاػذه  ذا اتصؿ  خره  يكف التككود ةي  السككف، كاع

ػػػا ايدكات التػػػي ذكػػػر  الةػػػاجت هػػػي التػػػي ةػػػٌؽ  ف تسػػػم  عكامػػػؿ لعظوػػػض ،  مك
 اليةاة  ٌياا تعمؿ في ايسماّ كايفعاؿ  ٌيما هي تعمؿ  معايواا ج  العاظاا .
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فالعكامؿ ج تككف  ٌج معايي  ٌج  ٌف كذوػرنا مػف هػذه المعػايي العاممػض ج  
ومكػػف ا توػػاف  اػػػا كتسػػموطاا عمػػ  المعمػػػكؿ  ٌج  كسػػاطض  دكات، كذمػػض معػػػاف 

ؿ فػػػي المعمػػػكؿ ؛ لكػػػكف المعمػػػػكؿ  ك لوسػػػت لاػػػا  دكات تةمماػػػا، كلكياػػػا تعمػػػػ
السػػػواؽ ةػػػد تإػػػمف المعيػػػ  العامػػػؿ، فمعيػػػ  التمووػػػز عامػػػؿ الميصػػػكب عمػػػ  
التمووػػػز، كمعيػػػ  اجختصػػػاص عامػػػؿ الميصػػػكب عمػػػ  اجختصػػػاص، كمعيػػػ  
ا غراّ  ك التةذور عامؿ الميصكب عم  ا غراّ  ك التةذور، كمعي  الةالوض 

 عامؿ الةاؿ.
المعيػػػكم ، كوػػػكلاـ عيػػػد  عػػػراب الةػػػاؿ : كةػػػد وصػػػرح اليةػػػاة  العامػػػؿ  

كهػػذا وعيػػي  فك الةػػاؿ ميصػػكب  (ُ(يصػػب عمػػ  الةػػاؿ ، ميصػػكب عمػػ  الةػػاؿ
 معي  الةاؿ ، كلوس  الععؿ ظػاهرنا كػاف  ـ موػدرنا ، كمػا وزعمػكف ، كمػف ذلػؾ 

كمػػف ذلػػؾ ةػػكلاـ فػػي  (ِ(ةػػكلاـ عيػػد  عػػراب الظػػرؼ : ميصػػكب عمػػ  الظػػرؼ 
ـى ،  ك المسػػػػكوفى ،  ك  عػػػػراب اجسػػػػـ الميصػػػػكب ، يةػػػػك :  مػػػػررتي  زوػػػػدو الكػػػػرو

  (ّ(ال خوؿى ،  ايكل يصب عم  المدح كالترةـ كال تـ 
يكػػػػػا لىػػػػػلي     وىٍمعىػػػػػٍب كىاًع ػػػػػدنا وىٍرتىػػػػػٍع كى كفػػػػػي ةكلػػػػػل تعػػػػػال  مػػػػػذّ: ( ٍرًسػػػػػٍملي مىعىيىػػػػػا غى

(}وكسػػؼ:  اًفظيكفى ػػا لكةكعػػل ُِلىةى { وعػػدح اليةػػاة الععػػؿ المإػػارع (ورتػػع( مجزكمن
 كهذا وعيي  ٌف الذم عمؿ الجـز فول هك معي  الطمب. جكاب طمب ،

ككػػػذلؾ الةػػػاؿ فػػػي يصػػػب (الصػػػا روف( ك (الموومػػػوف( ك (ةمالػػػضى( فوػػػد  
كايػػػػػت  صػػػػػ  ايةػػػػػكاؿ ك  ػػػػػارها عيػػػػػد اليةػػػػػاة  فك (الصػػػػػا روف( ك (الموومػػػػػوف( 
ميصػػػك اف عمػػػ  معيػػػ  المػػػدح ، ك(ةمالػػػضى( ميصػػػك ض عمػػػ  معيػػػ  الػػػذـ ، كةػػػد 

                                                 

 . ّّٔ/ٕ،  ّْْ/ٓ( ويظر : الدر المصكف  ُ(
 . ّّٔ/ٕ( ويظر : الدر المصكف  ِ(
، ك ػػرح كافوػػض ا ػػف ُّٕ/ُ( ويظػر :  ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش ،  تةووػػؽ  موػػؿ  ػػدوع  ّ(

 .. ّٓٗ-ّْٗ/ُالةاجب 
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عيوػػوف فوػػالكا "كةػػد تععػػؿ العػػرب ذلػػؾ فػػي المػػدح كالػػذـ صػػركةكا  عمػػؿ هػػذوف الم
 (ِ( كةالكا (فويصب لوصد المدح  ك الذـٌ(( ُ( فتيصب كترفع"

 ٌج  ٌف اليةاة ، كما مٌر، لتمسكاـ  العامؿ المعظي وجعمكف الميصػكب  
 معيػػ  المػػدح  ك الػػذـ ميصػػك نا  ععػػؿ موػػدكر،  م : (( ععػػؿ ج وظاػػر ، كهػػك : 

 (ّ(  ك  مػػػدح ،  ك  ذـح ،  ك  تػػػرٌةـ ، كػػػؿا فػػػي مكإػػػعل(( عيػػػي ،  ك  خػػػٌص ، 
ًّ مػػف (الصػػا روف( ك (الموومػػوف( ك (ةمالػػضى( مععػػكجن  ػػل لععػػؿ  لػػذلؾ وعر ػػكف كيػػ

ػػػػػا يةكًوػػػػػػا ةسػػػػػب توػػػػػػدورهـ  (ْ( مةػػػػػذكؼ توػػػػػدوره:  مػػػػػػدح  ك  ذـ فوكػػػػػكف موطكعن
عرا اـ.  كاع
( كةكلػػػػػل تعػػػػػال :   ػػػػػاً ًروفى ًووًمػػػػػوفى كالةوووػػػػػض  ٌف ةكلػػػػػل تعػػػػػال : (كالصك (كالمي

طىًب( يعػت  مكالىضى الةى ةى( معطكفاف كلوسا مععكلوف، ككذلؾ ةكلل تعال : (ةى ّى الصك
كلػػوس مععػػكجن  ػػل، جف هػػذه الميصػػك ات فػػي الوػػر ف الكػػروـ لػػـ تيصػػب لوطعاػػا 
ف خالعتػل فػي  عما ة ماا يةكوا،  ؿ هي تا عض لما ة ماا في  المعيػ  كالةكػـ، كاع

طعت عما ة ماػا مػف جاػض المعػظ فةسػب ، كجػاّ هػذا الةركض كا عراب ، فود ة
الوطػػع لغػػرض  ّغػػي كةػػد ةػػدده اليةػػاة  ايػػل لوصػػد المػػدح  ك الػػذـ. كةػػد   ػػار 
العػػٌراّ  لػػ  هػػػذا اليػػكع مػػػف الموطػػكع  وكلػػل "كالكجػػػل  ف وكػػكف يصػػػ ل عمػػ  يٌوػػػض 
المػػػدح ؛ يٌيػػػل مػػػف صػػػعض  ػػػيّ كاةػػػد ، كالعػػػرب توػػػكؿ: مػػػررت  رجػػػؿ جموػػػؿو 

 (ٓ(ك اً ا

                                                 

 . ِّٗ/ُ( جامع ال واف  ُ(
 . ُُِ( المطالع السعودة ص  ِ(
 . ّٓٗ-ّْٗ/ُ(  رح كافوض ا ف الةاجب  ّ(
، كال وػػػاف  ُِّ-ُِِ/ُ، كم ػػػكؿ  عػػػراب الوػػػر ف  ْٖٓ/ِ( معػػػايي الوػػػر ف لأخعػػػش  ْ(

 . ُْ-ُّ/ٔ، كالجامع يةكاـ الور ف  ْْٓ/ِفي غروب  عراب الور ف 
 . َُٖ/ُ( معايي الور ف  ٓ(
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( كاف خالعػػػل فػػػي ا عػػػراب فاػػػك فاجسػػػ ـ ( ػػػاً ا( معطكفنػػػا عمػػػ  (جموػػػؿو
 موطكع لعظنا ج معين .

ف  صػػػركا عمػػػ   عػػػراب اجسػػػـ الموطػػػكع  لػػػ  اليصػػػب   فك اليةػػػاة ، كاع
مععػػػػػكجن  ععػػػػػؿ موػػػػػدر ،  ٌج  فك كاةػػػػػع المغػػػػػض اإػػػػػطرهـ  لػػػػػ  الوػػػػػكؿ  الةوووػػػػػض ، 

عيػكاف : هػذا  ػاب  كالتصرو   جعمل ميصك نا  معي  المػدح ،  ك الػذـ ، فتةػت
ما ويصب فول اجسـ ؛  يكل ج س وؿ لل  ل   ف وككف صعض ، استعمؿ سػو كول 

ف  ػػػػػئت (ُ( المصػػػػػطمةات ا توػػػػػض : ((كتيصػػػػػ ل عمػػػػػ  المػػػػػدح كالتعظػػػػػوـ(( ((كاع
 ػؿ جعػؿ سػو كول مػف عيػاكوف كتا ػل : ((هػذا  ػاب مػا  (ِ(يص تل عم  ال ػتـ(( 

هده ةػػػػػكؿ ا تعػػػػػال  : كجعػػػػػؿ مػػػػػف  ػػػػػكا(ّ( ويتصػػػػػب فػػػػػي التعظػػػػػوـ كالمػػػػػدح((
{ كجعػػػؿ ال ػػػاب الػػػذم وموػػػل  عيػػػكاف : ((هػػػذا ِٔ(كالميوومػػػوفى الصكّة(}اليسػػػاّ : 

كجعػؿ مػف  ػػكاهده  (ْ( ػاب مػا وجػػرم مػف ال ػتـ مجػػرل التعظػوـ كمػا   ػػ ال(( 
طىًب(}المسػػػد :  الػػػػضى الةى { كيسػػػػب  لػػػػ  الخموػػػػؿ ّةػػػكؿ ا تعػػػػال  : (كامر تيػػػػل ةمك

الػػضى الةطب(}المسػػد : ةكلػػل : ((كلكيكػػل ايتصػػب عمػػ   ال ػػتـ ، كمػػا ايتصػػب (ةمك
ّ})ٓ) 

كالعجوػػب مػػف  مػػر اليةػػاة ،  يكاػػـ  ػػرغـ  صػػرارهـ عمػػ   عػػراب اجسػػـ 
الموطكع  ل  اليصب مععكجن  ل  ععؿ مودر، فإيكاـ فركةكا  ويل ك ػوف المععػكؿ  ػل 

ا  ععؿ مودر ، فود   ار سو كول  ل   فك الي عت يعسل ، كالميصكب عيدهـ  وإن
الميصػػكب عمػػ  معيػػ  المػػدح  ك الػػذـل هػػك غوػػر اليعػػت الميصػػكب عمػػ  معيػػ  

                                                 

 ّٓ/ِ( كتاب سو كول ،  تةووؽ  موؿ  دوع  ُ(
 ْٓ/ِ( المصدر يعسل  تةووؽ  دوع  ِ(
 ٕٓ/ِ دوع ( المصدر يعسل  تةووؽ  ّ(
 ٓٔ/ِ( المصدر يعسل  تةووؽ  دوع  ْ(
 . ُُٓ-َُٓ/ِ( المصدر يعسل  تةووؽ  دوع  ٓ(
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المععكلوض،  ذ ووػكؿ فػي المذػاؿ: ((ك تػايي زوػد العاسػؽى الخ وػثى ( يصػب العاسػؽى 
( لـ ورد  ف وعرفؾ  وئنا تيكره كلكيل  تمل  ذلؾ((  (ُ(كالخ وثى

فاجسػػػػػـ الميصػػػػػكب هيػػػػػا  ذا ييصػػػػػب لغػػػػػرض تعروػػػػػؼ المكصػػػػػكؼ  ػػػػػل 
مف زود  خر مؤمف  ك لوس  عاسؽ، وككف يص ل عم  معي  المععكلوض كتمووزه 

ػا  ذا لػـ وػرد مػف   ععؿ مةذكؼ كالتودور:  تايي زوػد  عيػي العاسػؽى الخ وػثى ،  مك
 يص ل التعروؼ ،  ؿ  تمل كاف ميصك نا عم  معي  الذـ.

ػػا فػػي هػػذا الصػػدد : ((كسػػالت الخموػػؿ ، رةمػػل ا ، عػػف :  كةػػاؿ  وإن
تػػػػايي  خػػػػكاه  يعسيػػػػاما ، فوػػػػاؿ : الرفػػػػع عمػػػػ  : همػػػػا صػػػػاة ام مػػػػررتي  زوػػػػد ك 

 يعسػػػاما ، كاليصػػػب عمػػػ  :  عيوامػػػا ، كج مػػػدح فوػػػل ؛ ييكػػػل لػػػوس ممػػػا ويمػػػدىح 
كةاؿ : ((زعـ الخموؿ  فك يصب هذا عم   يكؾ لـ تػرد  ف تةػدلث اليػاس ( ِ( ل((

فجعمػػل ، كج مػػف تخاطػػب  ػػامر جامػػكه ، كلكػػيكاـ عممػػكا مػػف ذلػػؾ مػػا عممػػتى ، 
ّن كتعظومنا ... كهذا   ول  وكلل :  يكا  يي فّف يععؿ كذا ؛ ييكل ج ورود  ف  ذيا
ّن(( وخ ػػر مػػف ج وػػدرم  يكػػل مػػف  يػػي فػػّف ، كلكيكػػل ذكػػر ذلػػؾ افتخػػارنا كا تاػػا
)ّ) 

 (ْ( فيصب (( يي فّف ، كيصب ما ويمدىح عؿ المدح((
توػػػػػدور كاست ػػػػػاد السػػػػػورافي عمػػػػػ  اجسػػػػػـ الميصػػػػػكب  ععػػػػػؿ مإػػػػػمر  

ةنػػا  ويامػػا ، كمعملونػػا عمػػ  مػػػا  ( عيػػي( كالميصػػكب عمػػ  ال ػػتـ ،  ك الػػػذـ ، معرل
است ػػػػاد  ػػػػل  مذػػػػؿ ةكلػػػػل : ((فمػػػػـ وػػػػرد  ف وجعمػػػػل  ػػػػتمنا ، كلكػػػػف  راد  ف وعػػػػدد 

كةكلل : ((كةد وجكز  ف تيصب عم  معي  الععؿ ، كج  (ٓ( صعاتاـ كوعسرها((

                                                 

،   ّٗٗ/ِ، ك ػػػػرح كتػػػػاب سػػػػو كول لمسػػػػورافي  ٓٔ/ِ( كتػػػػاب سػػػػو كول   تةووػػػػؽ  ػػػػدوع  ُ(
 . ُِٖ/ِ، ك رح الممةض ال دروض  ِٔٓك رح الكافوض يظـ الكافوض ص 

 .  ِّٗ/ِ رح الكتاب لمسورافي ، ك  ٓٓ/ِ( كتاب سو كول   تةووؽ  دوع  ِ(
 . ُٔ/ِ( كتاب سو كول   تةووؽ  دوع  ّ(
 .   ّٕٗ/ِ(  رح كتاب سو كول لمسورافي  ْ(
   َُْ/ِ( المصدر يعسل  ٓ(
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ا ، كج ذًما ، كج  تمنا ، مما  ذكرتي لؾ ... فتيص ل عم  ( عيي( كج ترود مدةن
كهك فعؿ وظار ؛ ييكل لـ وػرد  كذػر مػف  ف وعرفػل  عويػل ، كلػـ وػرد افتخػارنا كج 

ا((  (ُ( ذًما كج مدةن
 ذف الميصػػكب عمػػ  معيػػ  المػػدح ،  ك الػػذـٌ ، هػػك غوػػر المععػػكؿ  ػػل 

 الميصكب  تودور ( عيي(
الموطكع  ّغًوػا  يخمص مما مرك ذكره  فك مما ودٌؿ عم   ٌف الميصكب

ميصػػكب عمػػ  معيػػ  الػػذـ  ك المػػدح ، كلػػوس  الععػػؿ الموػػدر ( مػػدح(  ك ( ذـ( 
 ذّذض  يمكر:

 كلاػػا:  ٌف اليةػػاة  جمعػػكا عمػػ   ٌف هػػذا الععػػؿ الموػػدر كاجػػب الةػػذؼ ، 
ذا كػاف ايمػر كػذلؾ فكوػػؼ صػٌ   ف وعمػؿ كهػك مةػػذكؼ مػف الكػّـ، فكوػػؼ  كاع

 وص   ف وعمؿ العدـ؟
الكّـ ج وستووـ معياه  ذكر التودور الذم  كج ػكه ؛  ذ مػا كالذايي:  ٌف 

معي  ةكليا: كلكٌف ال رك مىف  مف  ا كالمكفكف  عادهـ ك مػدح الصػا روف؟ كمػا 
معي  ةكليا: لكف الراسخكف في العمـ مياـ كالمؤميكف ك مدح الموومػوف الصػّة 

يػػػا: كامر تػػػل  ذـح كالمؤتػػػكف الزكػػػاة اكلئػػػؾ سػػػيؤتواـ اجػػػرا عظومػػػا؟ كمػػػا معيػػػ  ةكل
 ةمالض الةطب في جودها ة ؿ مف مسد؟

 كالذالث:  ٌف اليةاة ةد صرةكا  اليصب عم  المدح كالذـ.
ف اعر ػػكا اليعػػت الموطػػكع  لػػ  اليصػػب  كالجػػدور  الػػذكر  ٌف اليةػػاة ، كاع
مععػػكجن  ػػل  ععػػؿ موػػدكر، ذكػػركا  ٌيػػل يعػػت تػػا ع لمػػا ة مػػل فػػي المعيػػ  ةتػػ  سىػػمككه 

ػػػا  ػػػمككه ، كهػػػذا هػػػك ا عػػػراب يعتنػػػا موطكعن ػػػا كمػػػا سى ، فموعػػػرب  ذف يعتنػػػا موطكعن
المطػػػا ؽ لممعيػػػ  كالمػػػراد ، كووػػػاؿ الكػػػّـ يعسػػػل فػػػي المعطػػػكؼ الموطػػػكع  لػػػ  

 اليصب.

                                                 

 َِْ/ِ( المصدر يعسل  ُ(
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كج وككف ذمض   ػكاؿ ؛ يٌف اليةػاة ةػد  وكيػكا سػ ب هػذا الوطػع كسػككغكه 
  اٌيل جاّ زوادة في المدح  ك الذـ.
الموطكع  ّغًوا تا ع ًلما ة مل، فةؽ  ف وعد  ت وف مما تودكـ تعصومل  فك 
 مف التكا ع  خّؼ الموطكع يةكًوا.

وض وةتمؿ فواا الوطع اليةكم كال ّغػي كهػي ةكلػل  الكروـ  الور فكفي 
ػػػػػػفى  ػػػػػػدكؽى كى ىكيػػػػػػف مل ػػػػػػؿو ةىًروػػػػػػبو فىاىصك ٍرتىيًػػػػػػي ً لىػػػػػػ   ىجى تعػػػػػػال : (فىوىويػػػػػػكؿى رىبل لىػػػػػػٍكج  ىخك

اًلًةوفى   {َُيافوكف: (}الم الصك
ةػػػر  عاٌمػػػض ةػػػراّ ايمصػػػار (ك كػػػٍف(  ػػػالجـز غوػػػر ا ػػػف مةوصػػػف ك  ػػػي  

 (ُ( عمرك كالةسف كمجاهد
رئ  اليصػػب عطعنػػا عمػػ  مػػا  عػػد العػػاّ كهػػي ةػػراّة مخالعػػض لمسػػكاد كةػػ 

 (ِ(  الذم ةامت  ل الةٌجض
ػدكؽى(  ٌيػل لػك لػـ وكػف ي (ّ( كمف ةر   الجـز جعمل عطعنا عم  مةؿ (فاصك

ػػا العػػاّ لكػػاف مجزكمن
عمػػ  جػػكاب التميػػي، كةػػكم الةمػػؿ عمػػ  المكإػػع لعػػدـ (ْ( 

 (ٓ( ظاكر ا عراب فول، كمف يص ل جعمل معطكفنا عم  لعظ (فاصدؽ(.
دكؽى( كاةع مكةع جكاب التميي الذم هػك مكةػع   كالةوووض  ٌف الععؿ (فاصك

، لكيػػل سػػ ؽ  عػػاّ السػػ  وض يٌيػػل  يروػػد  ف وكػػكف  اػػذا المعيػػ  ؛ لػػذلؾ غمػػب  جػػـز
عي  الجػكاب فييصػب،  ٌمػا الععػؿ (ك كػٍف( فمػـ ويصػب ؛ يٌيػل مػا  يروػد م ػاركض م

                                                 

 . ُُٗ-ُُٖ/ِٖ( جامع ال واف  ُ(
 . ُُّ/ُٖ، كالجامع يةكاـ الور ف  ّْٗ-ّْٖ/ّ(  عراب الور ف لميةاس  ِ(
، كالك ػػػػػػػػػاؼ  ّٕٕ/ِ، كم ػػػػػػػػكؿ  عػػػػػػػػػراب الوػػػػػػػػر ف  ُُُ/ْ،  ّّٗ/ِ( الموتإػػػػػػػػب  ّ(

ْ/ْْٓ . 
 .  ُُّ/ُٖ( الجامع يةكاـ الور ف  ْ(
 . ُْْ/ِ( ال واف في غروب  عراب الور ف  ٓ(



844 

 

مػا ة مػػل فػػي معيػػ  العػػاّ فػػايوطع عيػل يةكًوػػا، كجػػـز ييػػل  يروػػد اف وكػػكف جػػكاب 
 التميي مجردنا مف معي  الس  وض.

ػدكؽى( اةكلػل تعػال : (ف ٌف كومكف  ف وككف هذا الوطػع  ّغًوػا ؛ ذلػؾ  صك
ػػف ةىٍ ػًؿ  ىف وىػػٍاًتيى جػاّ فػي سػػواؽ ا يعػاؽ ةػاؿ تعػػال :  ٍةيىػاكيـ مل زى (كى ىيًعويػكا ًمػػف مكػا رى

ػػػفى  ػػػدكؽى كى ىكيػػػف مل ػػػؿو ةىًروػػػبو فىاىصك ٍرتىيًػػػي ً لىػػػ   ىجى ػػػٍكتي فىوىويػػػكؿى رىبل لىػػػٍكج  ىخك ـي اٍلمى ػػػدىكي  ىةى
اًلًةوفى   {َُ(}الميافوكف:  الصك

سػػ ب دخكلػػل اليػػار كػػاف  خمػػل فإٌيػػل  فةػػوف وػػرل الع ػػد وػػكـ الووامػػض  فٌ 
ػا  ف  وتمٌي   ف وعكد  ل  الديوا مف  جؿ  ف ويعؽ ؛ لذلؾ كػاف مػف المّئػـ  وإن

ز هذا المعي   تمفٍّ   ٌد جزمنا ك عـٌ  ( فالصػّح  ملػفى  فواؿ (كى ىكيفوعزل ػاًلًةوفى الصك
م هػك الةركػض الػذ كػٍف( عػف الةركػض، كةطػعي   عـح مػف ا يعػاؽ ، فوطػعى الععػؿ (ك 

الجػػـز   ػػٌد مػػف ةركػػض العتةػػض التػػي هػػي اليصػػب، فكػػاف الجػػـز لتاكوػػد المعيػػ  
عمامل ج لمخالعتػل كعػدـ العطػؼ عموػل، فوكػكف الوطػع  ّغًوػا كلػوس  السا ؽ كاع

 يةكًوا.
كره ًعوفه )ككذلؾ ةكلل تعال :  جػاز جعػؿ الرفػع فوػل ةطعنػا  ّغًوػا،  (كىةي

 ةكًوا.كما جاز في المكإكع السا ؽ جعمل ةطعنا ي
كةػد ةوػؿ، كمػا مػٌر،  ٌف الرفػع كػاف يٌف الةػكر العػوف لػوس ممػا وطػػاؼ 
، فػػّ وصػػ ح عطعػػل عمػػ  الخمػػر، كةػػد ريدك عمػػ  هػػذا التعموػػؿ  ػػاٌف العاكاػػض   اػػفك
ا مما ج وطاؼ  اػا ؛  ذ ج وطػاؼ  ٌج  ػالخمر، كةػد  ركٍت كعيًطعىٍت، كهي  وإن جي

عمػ   وإػاح سػٌر الرفػع فػي هػذه  كجدت مف العائدة  ف  ذكر هيا ما ةد وسػاعد
 ا وض.

ةػػوف كيػػت  يدرلس مػػادة التر وػػض ا سػػّموض فػػي معاػػد  عػػداد المعممػػات 
ـى وسػػتخدـ  سػػالتيي طال ػػض، كةػػد  ػػدٍت عمػػ  كجااػػا مّمػػ  الغإػػب كايسػػ : ًلػػ
ػا ل ػاكاتاـ؟ ةتػ   ٌف الوػر ف الكػروـ ةػوف وىًعػدي  ػا رخوصن ا المر ة متاعن الرجاؿ دائمن

 لجيض وعديهـ  الةكر العوف.المؤميوف  يعوـ ا
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كلػػـ  تػػذٌكر كوػػؼ كػػاف جػػكا ي لاػػا كةتئػػذ، كةػػد وجػػاب عػػف هػػذا السػػؤاؿ 
ػػا ل ػػاكات الرجػػؿ هػػك الػػيظـ العممايوػػض كايكر وػػض ؛   ػػاٌف الػػذم جعػػؿ المػػراة متاعن
يٌياا هي التي دعتاا  ل  الت رج كال    داّ زويتاا كمعاتياا لمرجاؿ في كسػائؿ 

مكػػػاف، كلػػػوس ا سػػػّـ الػػػذم فػػػرض عمواػػػا الععٌػػػض ا عػػػّـ المختمعػػػض كفػػػي كػػػؿ 
كالةجػػاب ك مرهػػا  ف ج ت ػػدم زويتاػػا  ٌج لزكجاػػا ، كمػػا  ٌف ا سػػّـ، ك مػػا هػػك 
ػػػا لزكجاػػػا فوػػػد جعػػػؿ  مذ ػػػت فػػػي ت ػػػروعاتل كتكجوااتػػػل ، كمػػػا جعػػػؿ المػػػر ة متاعن

 الرجؿ متاعنا لزكجتل ، فكؿ مياما متاعه لآلخر.
ض يعسػػاا فومػػا وتعمػػؽ  ػػالةكر ككػػذلؾ ومكػػف  ف تكػػكف هػػذه هػػي ا جا ػػ

ػػا  ػػا لمرجػػؿ فػػي الجيػػض فوػػد جعػػؿ الرجػػؿ متاعن العػػوف  ايكػػل كمػػا جعػػؿ الةػػكر متاعن
.  لافك

 ود  ييي فوما  عد تػذكرتي ةوووػض  هػـ ممػا مػرك ذكػره ، عسػ   ف تكػكف  
صػػةوةض، هػػي  ٌف الةػػكر العػػوف ةوذمػػا ذيكػػرفى فػػي الوػػر ف الكػػروـ مػػا ةيًصػػد  اػػفك 

ات المكاتي ودخمف الجيض ، فافك  سم  ك كـر عيد ا مف  ف يساّ الديوا المؤمي
وذكرفى في سواؽ المتاع ، كالةكر ما ذيكرفى اٌج في هذا السواؽ ؛ كالػدلوؿ عمػ  

ـٍ كىج ذلؾ كصعافك  وكلل تعال : ( ـٍ وىٍطًمػٍذايفك ً يػسه ةىػٍ مىاي ًفوًافك ةىاًصرىاتي الطكٍرًؼ لىػ
(}ال ػػافا وجػػامعافك مػػف ة ػػؿي رجػػؿ مػػف ا يػػس  ك رجػػؿ مػػف {  م: لػػـ ٔٓرةمف:جى

 الجٌف ؛ ذلؾ  ياف لىٍسفى مف كلد  دـ كج مف  هؿ الديوا.
ػا كصػعافك  وكلػل تعػال : (ً يكػا  ّن(  كالدلوؿ عمػ  ذلػؾ  وإن  ىي ىػٍايىاهيفك ً ي ىػا
[ كوؤوػػػد ذلػػػؾ الةػػػدوث الػػػذم وركوػػػل الترمػػػذم: "عػػػف  ـل سػػػممض .... ّٓ]الكاةعػػػض:

ا ، يساّ الديوا  فإؿ  ـ الةكر العػوف؟ ةػاؿ  ػؿ يسػاّ الػديوا ةمت : وا رسكؿ 
 فإؿ مف الةػكر العػوف كعإػؿ الظاػار عمػ  ال طايػض ، ةمػت : وػا رسػكؿ ا، 
ـى ذلؾ؟ ةاؿ :  صّتاٌف كصػواماٌف كع ػادتاٌف ا عػز كجػؿ .. كفػي ةػدوث  ًكً 

رجؿ مياـ الصكر الطكوؿ  ٌف رسكؿ ا (صم  ا عمول كسمـ( ووكؿ فودخؿ ال
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عم  ذيتوف كس عوف زكجض مما وي ح ا كذيتوف مػف كلػد  دـ لامػا فإػؿ عمػ  
 (ُ(مف  ي ا ا  ع ادتاٌف ا في الديوا" 

كهذا ما وتإ  في السكرة التي كرد فواا ال اهد التػي  ويػٍت  فك اليػاس 
 في ا خرة عم  ذّذض  صياؼ: صيعوف في الجيض كصيؼ في اليار. 

ذىػػػػضن } تعػػػػال  : ةػػػػاؿ ا         ػػػػا ذّى كييػػػػتيـٍ  ىٍزكىاجن ػػػػا ٕ(كى يىػػػػًض مى ٍومى ابي اٍلمى { فىاىٍصػػػػةى
يىًض } ٍومى ابي اٍلمى ًض }ٖ ىٍصةى ٍ ػاىمى ابي اٍلمى ػا  ىٍصػةى ًض مى ابي اٍلمىٍ اىمى { كىالسكػاً ويكفى ٗ{ كى ىٍصةى

يكاًت اليكًعوـً }ُُ{  يٍكلىًئؾى اٍلميوىرك يكفى }َُالسكاً ويكفى } ًلػوفى ُِ{ ًفي جى { ذيمكػضه ملػفى ايكك
ػػػفى ايًخػػػًروفى }ُّ} ةىًموػػػؿه مل ػػػكيىضو }ُْ{ كى رو مكٍكإي مىػػػ  سيػػػري مىٍواىػػػا ُٓ{ عى { ميتكًكئًػػػوفى عى

مكػديكفى }ُٔميتىوىاً ًموفى } ـٍ ًكٍلػدىافه محخى مىٍوًا كىػٍاسو ُٕ{ @وىطيكؼي عى {  ًػاىٍككىابو كى ى ىػاًروؽى كى
ًعػػػوفو } ػػف مك ػػدكعيكفى ُٖمل ٍياىػػػا كىج وييًزفيػػكفى } { ج ويصى كفى ُٗعى وكػػػري ػػا وىتىخى فىاًكاىػػػضو ملمك { كى

لىٍةـً طىٍورو ملمكا وىٍ تىايكفى }َِ} كره ًعوفه }ُِ{ كى ٍكييكًف ِِ{ كىةي { كىاىٍمذىاًؿ المحٍؤليًؤ اٍلمى
{ِّ) زىاّ ً مىا كىاييكا وىٍعمىميكفى  [.ِْ-ٕلكاةعض: }ا { جى

ياذنػا ويع كػر عيػل كمما هك معركؼ في المغض  فك كؿ   ـح ذكػكرنا كاع جمع وإػ
ييػكا( في العر وض  صوغض التذكور ، فاذا ةػاؿ تعػال : ( }التةػروـ: وىػا  ىوحاىػا الكػًذوفى  مى

ذا ةػػاؿ ،سػػ ةايلٖ . كاع ػػملي  { فػػالمراد الػػذوف  ميػػكا كالمػػكاتي  مػػفك : (هيػػكى الكػػًذم ويصى
ػػػفى الظحمي  كيـ مل مىًّئكىتيػػػلي ًلويٍخػػػًرجى ـٍ كى مىػػػٍوكي ػػػاعى ٍؤًمًيوفى رىًةومن ػػػافى  ًػػػاٍلمي كى ػػػاًت ً لىػػػ  اليحػػػكًر كى  مى

ػػػػػا، فوكلػػػػػل تعػػػػػال : ّْةػػػػػزاب: (}اي ػػػػػا: ككػػػػػاف  المؤميػػػػػات رةومن { فػػػػػالمراد  وإن
( ةيًصػػػػػد  ػػػػػل السػػػػػا وكف مػػػػػف المػػػػػؤميوف كالسػػػػػا وات مػػػػػف كىالسكػػػػػاً ويكفى ( السكػػػػػاً ويكفى

ـح الجيسػػوف متكئػػوف كمتكئػػػات عمػػ  سػػرر  ميسػػػكجض المؤميػػات، فاػػذه الذمٌػػض تإػػػ
 الذهب، ويوػدكـ لاػـ كلاػفك كػؤكس الخمػر كالعاكاػض كلةػـ الطوػر كالةػكر العػوف ، 
ا تتمتع  ل السا وات مف يساّ الديوا، كما وتمتع  افك  عمفى متاعن فالةكر العوف جي

 السا وكف مف الرجاؿ.

                                                 

 . ِِٗ-ُِٗ/ْ( تعسور الور ف العظوـ ج ف كذور ُ(



847 

 

ػزىاّ  ػا كالػكاك فػي ةكلػل تعػال : (جى ( إػمور وعػكد عمػ   كىػاييكا ً مى ميػكفى وىٍعمى
(  م: وعػػػػكد عمػػػػ  الػػػػذوف كػػػػايكا وعممػػػػكف  ةكلػػػػل تعػػػػال : ((كىالسكػػػػاً ويكفى السكػػػػاً ويكفى
الصػػػػالةات فػػػػي الػػػػديوا مػػػػف الرجػػػػاؿ كاليسػػػػاّ ،  ػػػػاٌياـ جػػػػكزكا عمػػػػ   عمػػػػالاـ 
الصػػػالةض، كج وعػػػكد، كمػػػا هػػػك كاإػػػ  مػػػف السػػػواؽ، عمػػػ  الةػػػكر العػػػوف ،  ػػػؿ 

عػػػػؿى التمتٌػػػػع  اػػػػف مػػػػف إػػػػمف الجػػػػزاّ الػػػػذم ويوػػػػدكـ  لػػػػ  هػػػػؤجّ  الةػػػػكر العػػػػوف جي
السا ووف مػف المػؤميوف العػامموف كالمؤميػات العػامّت ، كةػد جػاّ فػي الةػدوث 

 (ُ( فك  هؿ الجيض ممكؾ فواا
فكػاٌف كػؿح رجػؿ وػدخؿ الجيػض ممػػؾ وجمػس  جيػب زكجتػل الممكػض، ككػػافك  

 ػالةكر العػوف  كؿ امراة تدخؿ الجيض ممكض جالسض  جيػب زكجاػا الممػؾ، كويػؤت 
ورةصػػفى كوغيلػػوٌف  مامامػػا ك ػػوف  وػػدواما، ككّهمػػا ويظػػر الػػوافك وتمتػػع  سػػماع 

.  غيائافك كم اهدة رةصاتافك ك اليظر  ل  جماؿ كجكهافك ك لكاف ذوا افك
فاذا تصكريا هػذا الم ػاد مػف م ػاهد الجيػض ج وكػكف  عػد ذلػؾ عطػؼ  

طاؼ  اف  مرنا غرو نػا،  ػؿ هػذا الةكر العوف عم  كؤكس الخمر كجعمافك مما و
ما ةوؿ  ل فػي ةػراّة الجػر كهػي ةػراّة متػكاترة كوػراّة الرفػع كالمعيػ : "كوطػكؼ 

 (ِ(عمواـ الكلداف  الةكر العوف 

كةػػػػػد مػػػػػٌر فػػػػػي المكإػػػػػكع السػػػػػا ؽ جعػػػػػؿ المرفػػػػػكع فػػػػػي ةكلػػػػػع تعػػػػػال :  
( موطكعا يةكًوا  إعرا ل م تػد  لخ ػر مةػذكؼ، كالتوػدور: كلاػـ  كرهًعوفه ةػكر (كىةي

عوف ، لكيكل جاز عدـ ايخذ  اذا ا عراب كالتودور،  إعراب هذا المرفكع  رغـ 
رفعل معطكفنا عم   ككاب، كلـ وجػرك كوت ػع المعطػكؼ عموػل مػف ةوػث المعػظ ، 
ػا معطكفنػا  عمػفى متاعن ف جي  ؿ رفع تمووزنا لػل ممػا ة مػل، ذلػؾ  فك الةػكر العػوف ، كاع

 ركاح كم ػاعر كعكاطػؼ ةػالافك ةػاؿ  هػؿ عم  متاع الخمر  وػد  يكاػفك ذكات 

                                                 

 . ُِٔ-ُِْ( ةادم ايركاح  ل   ّد ايفراح ص  ُ(
 . ِٕٖ/ْ( تعسور الور ف العظوـ ج ف كذور  ِ(
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الجيض مف يساّ الديوا، فوككف السٌر في هذا الرفع رفعنػا ل ػايافك كالوطػع  ّغًوػا 
 ج يةكًوا.

ػػػا، الماػػػـ اهػػػديا  الماػػػـ ايععيػػػا  مػػػا عممتيػػػا كعملميػػػا مػػػا ويععيػػػا كزديػػػا عممن
 كسدديا، الماـ  يكا يسالؾ الادل كالسداد، الماـك  موف.

( كأقكاتىا /إعرابه بيف المفعكلية كالحالية      المنصكب الثاني لػ)ظفَّ
 مقدمة :
( ك خكاتاػػػا مععػػكؿ  ػػػل كلػػػوس ػعػػـ اليةػػػاة  فك الميصػػكب الذػػػايي لػػز  (ظفك

جن ، ةاؿ سو كول : ((هػذا  ػاب العاعػؿ الػذم وتعػداه فعمػل   لػ  مععػكلوف ، ةا
ؾ ةكلػػػػؾ : كلػػػػوس لػػػػؾ  ٍف توتصػػػػر عمػػػػ   ةػػػػد المععػػػػكلوف دكف ا خػػػػر ، كذلػػػػ

ًسب ع د ا زودنا  كػرنا ، كظػفك عمػرك خالػدنا   ػاؾ ، كمذػؿ ذلػؾ : ر ل ...  ةى
ٌيما ميعؾ  ٍف توتصر عمػ   ةػد المععػكلوف هػا هيػا  ٌيػؾ  ٌيمػا  ردتى  ككجد : كاع
 ف ت وف مػا اسػتور عيػدؾ مػف ةػاؿ المععػكؿ ايكؿ وووينػا كػاف ،  ك  ػًكا ... 

 (ُ( ر المععكؿ وووينا ،  ك  ًكا((فإٌيما ذكرتى ظييت كيةكه ؛ لتجعؿ خ 
كةػد يسػ كا  لػ  العػراّ كالكػكفووف  (ِ(كهذا هك مذهب اليةاة ال صرووف  

 (ّ(  فك هذا الميصكب يصب عم  الةاؿ
كمػذه اـ خػّؼ مػا ييسػب  لػػواـ ، فوػد جعػؿ العػراّ الميصػكب الذػػايي  

، ةػػػاؿ فػػػي ةكلػػػل (ُ(لمععػػػؿ (تخػػػذ( الػػػذم هػػػك مػػػف  خػػػكات (ظػػػٌف(  خ ػػػرنا ج ةػػػاجن

                                                 

 . ٕٔ/ُ( كتاب سو كول ُ(

، ِّّ، كالمعصػػػؿ فػػػي عمػػػـ العر وػػػض لمزمخ ػػػرم ص  ٓٗ/ّ( ويظػػػر : الموإػػػب لمم ػػػرد ِ(
، كةا ػػوض الصػػػ اف  ّٕٓ/ُ، كهمػػػع الاكامػػع لمسػػػوكطي ُٕٕكالموػػرب ج ػػػف عصػػعكر ص 

 . ِٔ/ِعم   رح اي مكيي 

،  ْٕٓ/ُ،كهمػػػػع الاكامػػػػع  ُِّ-َّٕ/ِالخػػػػّؼ ( ويظػػػػر : ا يصػػػػاؼ فػػػػي مسػػػػائؿ ّ(
 . ُُٖ/ِك رح التصرو  عم  التكإو  
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{((فمك ُٖتعال  : (ما كاف وي غي ليا  ٍف يتخذ مف دكيؾ مف  كلواّ(}العرةاف : 
لـ تكػف فػي (ايكلوػاّ((ًمٍف( كػاف كجانػا جوػدنا ... يفك العػرب  ٌيمػا تػدخؿ (ًمػٍف( 

 (ِ(في ايسماّ ج في ايخ ار(( 
ػػا ذعمػػب فوػػد ةػػاؿ فػػي ا وػػض يعسػػاا : (((ًمػػٍف( تػػد خؿ فػػي الجةػػد عمػػ   مك

اليكرة في اج تداّ كج تػدخؿ فػي المعػارؼ ... كمػف ةػاؿ :  ٍف يتخػذ ذػـ  دخماػا 
فوػػد جعػػؿ الميصػػكب الذػػايي مععػػكجن ذايونػػا  (ّ( عمػػ  المععػػكؿ الذػػايي فاػػك ة ػػو ((

 عم  مذهب ال صرووف .
كةػاؿ   ػك  كػر  ػف ايي ػارم فػي  عػراب ال ػطر الذػايي مػف  وػت امػػرئ 

 رل عيػػػػؾ الغكاوػػػػض تيجمػػػػي : ((كخ ػػػػر ( رل( مػػػػا عػػػػاد مػػػػف الوػػػػوس  : كمػػػػا  ٍف 
كةػػػػاؿ فػػػػي  وػػػػت عيتػػػػرة :  رل المػػػػكت وعتػػػػاـ الكػػػػراـ كوصػػػػطعي :  (ْ( تيجمػػػػي((

ككػػػذلؾ  (ٓ((((المػػكت( ميصػػكب  ػػػػ( رل( كخ ػػر ( رل( مػػػا عػػاد مػػػف (وعتػػاـ((( 
 .(ٔ(جعؿ ميصك ىي (زعـ( اسمىا كخ رنا

؛ يفك كموامػػا مػػف  فك جعػػؿ الةػػاؿ خ ػػرنا ج   ػػكاؿ فوػػل ، كةػػد وةصػػؿ 
ػػا  عػػراب الةػػاؿ مععػػكجن فػػّ وصػػٌ  ،  ةوػػث المعيػػ  كايصػػؿ مػػف كاد كاةػػد ،  مك

 كما  جمع عمول ال صروكف فوما تودـ ذكره  اطؿ  ايدلض ا توض :
هذا الػدلوؿ  الدليؿ األكؿ : الحاؿ كالمفعكؿ به بيف المفظ كالمعنى :  

فوػػد ةػػػاؿ   ػػك ال ركػػات  ػػػف  ميتػػزع ممػػا تإػػميل رٌد ال صػػػرووف عمػػ  الكػػكفووف ،
                                                                                                                

 . ِْٗ/ُ( ويظر :  رح ا ف عووؿ ُ(

 . ُِٔ/ِ( معايي الور ف ِ(

 . َُِ-َُُ/ُ( مجالس ذعمب ّ(

 . ّٓ(  رح الوصائد الس ع الطكاؿ ص ْ(

 . . َُِ-ََِ( المصدر يعسل ص ٓ(

 .ِْٓ( ويظر : المصدر يعسل ص ٔ(
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ايي ػػارم : ((ذهػػب الككفوػػكف  لػػ   فك خ ػػر (كػػاف( كالمععػػكؿ الذػػايي لػػػ(ظييت( 
يصػػػب عمػػػ  الةػػػاؿ ، كذهػػػب ال صػػػروكف  لػػػ   فك يصػػػ اما يصػػػب المععػػػكؿ ج 
ّن ويصػػب  ػػا الككفوػػكف فػػاةتجكا  ػػاف ةػػالكا : فإيكػػا مػػا كجػػديا فعػػ عمػػ  الةػػاؿ ،  مك

 ٌج الةاؿ فكاف ةممل عمول  كل   ؛ كييكل وةسف  مععكجن هك العاعؿ في المعي 
ػا فػي ظييػتي زوػدنا   ٍف وواؿ فوػل : كػاف زوػد فػي ةػاؿ كػذا  ، ككػذلؾ وةسػف  وإن
ةائمنا : ظييتي زودنا في ةػاؿ كػذا ؛ فػدٌؿ عمػ   يكػل يصػب عمػ  الةػاؿ ، ةػالكا : 

رفػض فػي كج وجكز  ف وواؿ :  يكل لك كاف يص نا عم  الةاؿ لما جاز  ٍف ووػع مع
يةك : كاف زود  خػاؾ ، كظييػتي عمػرنا غّمػؾ ، كالةػاؿ ج تكػكف معرفػض عمػ  
اػػدؾ   يكػػل ةػػد جػػاّت الةػػاؿ معرفػػض فػػي ةػػكلاـ : فارسػػماا العػػراؾ ... كطم ػػت جى
ػػا ال صػػروكف فػػاةتجكا  ػػاف ةػػالكا :  يكمػػا  كطاةتػػؾ ، كرجػػع عػػكدىه عمػػ   دئػػل ، ك مك

ةػػػػاؿ ييكامػػػػا ووعػػػػاف فػػػػي يةػػػػك ةميػػػػا :  فك يصػػػػ اما يصػػػػب المععػػػػكؿ ج عمػػػػ  ال
ػا : ظييتيػل  ٌوػاه ، كالإػمائر ج توػع  ةػكاجن  ةكلاـ : كٌياهـ ... ككذلؾ ةالكا  وإن
ـى  ركط الةاؿ فواما ، فكجب  ٍف ويتصػ ا يصػب المععػكؿ ...  مكػا   ةاؿ ، فىعيًد
الجكاب عف كممات الككفووف ...  يكل وةسػف  ٍف ووػاؿ : كػاف زوػد فػي ةػاؿ كػذا 

ػا ، ظييػت زوػدنا فػي ةػاؿ كػذا ، تػدؿ عمػ  ، ككذلؾ و ةسف في ظييتي زوػدنا ةائمن
 فك يصػػ اما يصػػب الةػػاؿ ، ةميػػا هػػذا  يكمػػا وػػدؿ عمػػ  الةػػاؿ مػػع كجػػكد  ػػركط 
الةػػاؿ ، كلػػـ وكجػػد ذلػػؾ ؛ يفك مػػف  ػػركط الةػػاؿ  ف تػػاتي  عػػد تمػػاـ الكػػّـ ، 

ػػا فػػي المععػػكؿ  الذػػايي كلػػـ وكجػػد ذلػػؾ فػػي (كػػاف( الياةصػػض ... كلػػـ وكجػػد  وإن
( التػػػي  معيػػػ  الظػػػف ... ككػػػذلؾ مػػػف  ػػػركطاا  ٌج تكػػػكف  جك يكػػػرة ،  لػػػػ(ظييتي
ككذورنا ما ووع خ ر (كاف( ، كالمععكؿ الذايي لػ(ظييت( معرفض ، كلػك كايػا ةػاجن 
لمػػػا جػػػازا  ف ووعػػػا  جك يكػػػرة ؛ فممػػػا جػػػاز  ٍف ووعػػػا معرفػػػض دؿ عمػػػ   يكامػػػا لوسػػػا 

 .(ُ(  ةاؿ((

                                                 

 .ُِّ-َّٕ/ِ،  ُُٗا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ـ ( ُ(
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اذه الةجج المعظوػض كراةػكا وتياةمكياػا فػي كتػب كةد تمسؾ ال صروكف  
اليةػػػك ، جػػػاّ فػػػي  ػػػرح التصػػػرو  : ((كذهػػػب العػػػٌراّ  لػػػ   فك الذػػػايي ميصػػػكب 
الت ػػػػ ل  الةػػػػاؿ ؛ مسػػػػتدجن  كةكعػػػػل جممػػػػض كظرفنػػػػا كجػػػػاًرا كمجػػػػركرنا ، كعػػػػكرض 

ـٌ الكّـ  دكيل((  كةكعل معرفض كإمورنا كجامدنا ، ك اٌيل ج وت
 )ُ). 

دـ ذكػػػره  فك الةجػػػج التػػػي رٌد  اػػػا ال صػػػروكف عمػػػ  مػػػا يسػػػتيتج ممػػػا توػػػ
 يس كه  ل  الككفووف هي :

( ك خكاتاا ووع مكةع العمدة .-ُ  ككف الميصكب الذايي لػ(ظفك
 مجوئل معرفض ، كمف  ركط الةاؿ  ٍف ج تككف  ٌج يكرة .-ِ
 مجوئل جامدنا ، كمف  ركط الةاؿ  ٍف تككف م توض .-ّ

 ةتض ، هػذا مػف جاػض ، كمػف جاػض  خػرل  كهذه الةجج جموعاا لعظوض
،  يكل ج ومـز كجكدها في الميصكب الذايي  يكل مععكؿ  ل ، كج ومـز ككياا فوػل 
 يكل لوس  ةاؿ ،  مكا الةجج التي ذكرها العٌراّ كالككفوكف ، كمػا يسػ ٍت  لػواـ ، 
 فاي ةجج معيكوض ،  م : ومـز مف كجكدها في الميصػكب الذػايي  يكػل ةػاؿ ج

 مععكؿ .
( ك خكاتاػػػا لػػػوس  فوػػػد اسػػػتدؿ ال صػػػروكف  ػػػافك الميصػػػكب الذػػػايي لػػػػ(ظفك
ةاجن : (( كةكعل معرفض كإػمورنا كاسػمنا جامػدنا كػالمععكؿ  ػل ، كج وكػكف  ػيّ 

))  .(ِ( مف ذلؾ ةاجن
كاعتمػػادنا عمػػ  هػػذه الةجػػج المعظوػػض المختموػػض ،  وكػػد الػػدكتكر مصػػطع  

كالػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي  وػػكة مػػذهب ( ّ(ائيجػػكاد ، كالػػدكتكر   ػػراهوـ السػػامر 
 .(ُ(ال صرووف 

                                                 

 . ْٕٓ/ُ، كويظر همع الاكامع  ُُٖ/ِ(  رح التصرو  عم  التكإو  ُ(

 . ْٕٓ/ُ( همع الاكامع ِ(

 .ُٕٔ-ُِٔ( ويظر ، الدراسات المغكوض في العراؽ ، لموزاز ص ّ(
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 فك ةػػكؿ ال صػػرووف ، كمػػف تػػ عاـ عػػف لسػػاف السػػوكطي : ((كج وكػػكف 
((  اطؿ  اليوؿ ة ؿ  ٍف وككف  اطّن  المعي  ؛ فالةاؿ كما   يّ مف ذلؾ ةاجن

ػا معرفػػض كجامػدة ، يةػك ةكلػػل تعػال  : ( وىػا  ىوحاىػػا تػاتي م ػتوض كيكػػرة ، تػاتي  وإن
ًموعنا(}اليسػػاّ :  كٍا جى كٍا ذي ىػػاتو  ىًك ايًعػػري ـٍ فىػػايًعري كي ػػذيكٍا ًةػػٍذرى ييػػكٍا خي كةكلػػل { ُٕالكػػًذوفى  مى

ػػػػرنا  ذكػػػػؿى لىاىػػػػا  ى ى يىػػػا فىتىمى كةى ػػػػٍميىا ً لىٍواىػػػػا ري ا نػػػػا فىاىٍرسى ـٍ ًةجى ػػػػذىٍت ًمػػػػف ديكًيًاػػػ تعػػػال  : (فىاتكخى
ديكٍا  ىجك { كةكلػل تعػال  : (كى ُٕسىًكًوا(}مروـ :  ـى فىسىػجى ديكٍا  دى ٍذ ةيٍميىػا ًلٍممىآلًئكىػًض اٍسػجي اًع

مىٍوػتى ًطوينػا(}ا  دي ًلمىٍف خى { كةكلػل تعػال  : (ةىالىػٍت وىػا ُٔسػراّ :  ً ٍ ًموسى ةىاؿى  ى ىٍسجي
(}هكد : ًجوػػبه ّه عى ػػٍي ا ً فك هىػػػذىا لى ى ػػٍوخن ػػكزه كىهىػػػذىا  ىٍعًمػػي  ى ٍومىتىػػ   ى ىًلػػدي كى ىيىػػٍا عىجي { ِٕكى

ادم كطاةتي ، ككممتل فاه  ل  فيك ، كرجػع كيةك  :  رسماا الًعراؾ ، كطم تل جى
عكدىه عم   دئل ، كجاّ الوػكـ ةٌإػاـ  وإوإػاـ ، كجػاّ زوػد كةػده ، كمػررت 
 ػػالوكـ ذّذػػتىاـ ، ك ر عػػتىاـ ،  لػػ  الع ػػرة ، كيةػػك ةكلػػؾ : عممتػػل الةسػػاب  ا نػػا 

، كيةك : هذه ج تؾ خػزنا  (ِ( مف رجمواا ا نا ... كخمؽ ا الزرافض ودواا  طكؿ 
، كخاتمؾ ةدودنا ، كمررتي  زود  كةؿى ، كتعرةكا  وادم س ا ، كجاّت  ل سػ طى 

 . (ّ(العظاـ كلووتل  سكدى ، كهذا ما صرح  ل اليةاة 
كمػػف اليةػػاة مػػف يٌ ػػل عمػػ  هػػذه الةوووػػض ، فوػػد ةػػاؿ وػػس الةمصػػي :  

ه ج ةاجػػض  وكلػػل إػػمورنا  عػػد ((كةكلػػل : كعػػكرض  كةكعػػل معرفػػض كإػػمورنا الػػ

                                                                                                                

 ٓ/ِ( ويظر : معايي اليةك ُ(

، كالموػػرب ج ػػف عصػػعكر  ِْٔ-ِِٔ/ِ( ويظػػر :  ػػرح التسػػاوؿ لممػػرادم ج ػػف مالػػؾ ِ(
 .  ّّٕ-ّّْ/ِ، كارت اؼ الإرب ي ي ةواف اييدلسي  ُِٗ-ُِٖص 

،  ٖٗٓ/ ِ، ك ػػػػرح التصػػػرو  عمػػػػ  التكإػػػػو  ِٖٗ-ِّٗ/ِ( ويظػػػر : همػػػػع الاكامػػػع ّ(
ْٓٗ  ،ٖٓٗ ،َُٔ ،ُّٔ  ،ُٖٔ . 
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ػػا  ةكلػػل معرفػػض ، ذػػـ الةػػاؿ ةػػد تػػاتي معرفػػض كجامػػدة كذوػػرنا ،  ػػؿ  جػػاز ذلػػؾ ةواسن
 .(ُ( جماعض مياـ ال غدادوكف كوكيس ، فمعؿ العراّ كافواـ عم  ذلؾ((

 )  ذا ذ ػػػت اسػػػتيادنا  لػػػ  المعيػػػ  كايصػػػؿ  فك الميصػػػكب الذػػػايي لػػػػ(ظفك
ج ومتعػت  عػد ذلػؾ  لػػ  ال ػركط المعظوػض ،  ػػؿ  ك خكاتاػا ةػاؿ ، فإيكػل وي غػػي  فٍ 

ويعدح مف  ك ر الخطا في مػياج الدراسػات اليةكوػض  ٍف ييعػي مػا ووتإػول المعيػ  
 ةجض تتعمؽ  المعظ  ،  ؿ المياج الصةو  كالسموـ الذم وجب  ٍف وؤخذ  ل  ٍف 
يعٌدؿ مف ال ركط المعظوض لما ووتإول المعي  ، فػّ يػدعي  فك هػذا الميصػكب 
؛ لكةػػكع  لػوس ةػػاجن لكةكعػل إػػمورنا ،  ػؿ يػػذهب  لػػ  جػكاز كةػػكع الإػمور ةػػاجن

( ك خكاتاا .  الةاؿ إمورنا  عد (ظفك
كمما اةتج  ل ال صػروكف  ٌف الةػاؿ فإػمض وػتـ الكػّـ  ػدكياا ، كلػوس 

 )  .(ِ(كذلؾ الميصكب الذايي لػ(ظفك
فإػمض   ذا لـ وجز ال صروكف جعؿ هذا الميصكب ةاجن ؛ لككف الةاؿ 

ػػػػا  ، كجػػػػب عمػػػػواـ كػػػػذلؾ  ف ج وجوػػػػزكا جعمػػػػل مععػػػػكجن ؛ يفك المععػػػػكؿ  ػػػػل  وإن
كالةػػاؿ ويعػػٌد عيػػدهـ فإػػمض ، هػػذا مػػف كجػػل ، كمػػف كجػػل  خػػر  فػػإفك هػػذا الػػزعـ 
ا ةتػػ  عوػػب  عػػض اليةػػاة عمػػ  ذلػػؾ  وكلػػل : ((لػػوس هػػذا  ػػاف  لػػوس صػػةوةن

ـٌ الكػػػّـ  دك  ٍف كػػػاف  عػػػض ايمػػػاكف ج وػػػت ػػػا ، كاع يػػػل  ، يةػػػك ةكلػػػل الةػػػاؿ دائمن
 (ّ({((ّٖتعال  : (كما خمويا السمكات كايرض كما  وياما جع وف(}الدخاف : 

فالةاؿ (جع وف( في ا وػض ج ومكػف اجسػتغياّ عياػا  ػامل ةػاؿ مػف ايةػكاؿ ؛ 
 ييكل  ةذفاا ويومب معي  ا وض مف ا ذ ات  ل  اليعي .

                                                 

 . ُْٖ/ِالتصرو  ( ةا وض وس الةمصي  اامش  رح ُ(

 . ُُٖ/ِ، ك رح التصرو   ْٕٓ/ُ( ويظر : همع الاكامع ِ(

 . ُْٖ/ِ(  رح التصرو  ّ(
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سػػػتغي  عياػػػا ،  ػػػؿ ج كالةوووػػػض  فك الةػػػاؿ ج ويػػػؤت   اػػػا فػػػي الكػػػّـ لوي 
وي ح المتكمـ الكّـ  ٌج مف  جماا يةك ةكلؾ : إػر تي زوػدنا مسػوئنا ، فايػتي لػـ 
توؿ : إر تي زودنا  ٌج مف  جؿ  ٍف توود إر ؾ لزوػد  إسػاّتل ، فمػكج التصػرو  
 إسػػػاّتل لمػػػا كجػػػدتى ةاجػػػض فػػػي  ٍف توػػػكؿ : إػػػر تي زوػػػدنا ، ككػػػذلؾ  ذا ةميػػػا : 

فوػػػد ةوػػػديا ا عجػػػاب  زوػػػد  صػػػدةل ،  ػػػؿ لػػػكج ةصػػػكؿ  عج يػػػي زوػػػد صػػػادةنا ، 
 الصدؽ ما ةصؿ  عجاب .

ػا  الدليؿ الثاني : معنى الحاؿ كمعنى القبر : كهذا الػدلوؿ ميتػزع  وإن
مف تع ور اليةاة عف هذا الميصكب ، فود ةػالكا  مػا وػدؿ عمػ  ةالوتػل ج عمػ  

ؿ ، كعّةػض مععكلوتل ، مػف ذلػؾ ةػكلاـ :  يكػل خ ػر الميصػكب ايكؿ فػي ايصػ
الخ ػػػر  الم تػػػد  هػػػي عّةػػػض الصػػػعض  مكصػػػكفاا ، كعّةػػػض الةػػػاؿ  صػػػاة اا ، 
كوخػػرج عػػف هػػذه العّةػػض المععػػكؿ  ػػل ؛ ةتػػ   ػػٌوف اليةػػاة  فك ((الخ ػػر كاليعػػت 

،  ػػػؿ صػػػرح سػػػو كول  اػػػذه الةوووػػػض  وكلػػػل : ((كذلػػػؾ  (ُ(كالةػػػاؿ(( جػػػيس كاةػػػد
يكمػػػػا ميعػػػػؾ  ٍف توتصػػػػر عمػػػػ   ةػػػػد  ةكلػػػػؾ ... ظػػػػفك عمػػػػرك خالػػػػدنا   ػػػػاؾ ... كاع
المععكلوف ها هيػا  يكػؾ  يكمػا  ردتى  ٍف ت ػٌوف مػا اسػتور عيػدؾ مػف ةػاؿ المععػكؿ 

 (ِ( ايكؿ وووينا  ك  ًكا((
 ػػػل ذايونػػػا ، هػػػك فػػػػي فالميصػػػكب الذػػػايي الػػػذم  عر ػػػل سػػػو كول مععػػػكجن 

الةوووض كالمعي  ةاؿ لممععكؿ  ل ايكؿ ؛ كما صرح  ذلؾ سػو كول ؛ لػذا وجػب 
  عرا ل ةاجن عيل .

كهػػذا الػػدلوؿ  الػػدليؿ الثالػػث : تعريػػؼ النحػػاة لمحػػاؿ كالمفعػػكؿ بػػه : 
ًّ مػػف الةػػاؿ كالمععػػكؿ  ػػل ،  ػػا مػػف كػػّـ اليةػػاة ، كهػػـ وعٌرفػػكف كػػ ميتػػزع  وإن

مطا ؽ لتعروؼ اليةاة لأكؿ كغور مطا ؽ لمذايي ، فود  فةوووض هذا الميصكب

                                                 

 . ٖٗٓ/ِ( المصدر يعسل ُ(

 . ٕٔ/ُ( كتاب سو كول ِ(
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 م : هػي صػعض لػل ك(( ٍف تكػكف  (ُ(عٌرفكا الةاؿ  ايكل ما  وكيت هوئػض صػاة اا 
كاليةػػاة مجمعػػكف عمػػ   فك الميصػػكب الذػػايي  (ِ( يعػػس صػػاة اا فػػي المعيػػ ((

( ك خكاتاػػا ، و ػػٌوف هوئػػض الميصػػكب ايكؿ  ، ك يكػػل يعسػػل فػػي الم ،  (ّ(عيػػ لػػػ(ظفك
(  يكػػل مػػا كػػاف ((ذػػايي مععكلوػػل ع ػػارة عػػف ايكؿ ،  ةتػػ  عرفػػكا ميصػػك ي (ظػػفك

 (ْ( كها هك ذا (ظفك ك خكاتاا(((
كهػػػػـ  وػػػػكلاـ هػػػػػذا ةػػػػد  ٌويػػػػػكا مػػػػف جاػػػػض  خػػػػػرل  فك الميصػػػػكب الذػػػػػايي 

 (ٓ( لػ( عط ( ك خكاتاا غور ايكؿ 
  ػػك  كهػػذه هػػي ةوووػػض المععػػكؿ  ػػل ، كالعػػرؽ  ويػػل ك ػػوف الةػػاؿ ، ةػػاؿ 

سػػعود السػػورافي ، كهػػك و ػػرح كػػّـ سػػو كول : ((هػػذا  ػػاب مػػا وعمػػؿ فوػػل الععػػؿ 
فويتصػػب ، كهػػك ةػػاؿ كةػػع فوػػل الععػػؿ كلػػوس  مععػػكؿ ... إػػمف سػػو كول هػػذا 
ال ػػاب مػػا ويتصػػب ؛ ييػػل ةػػاؿ ، كفػػرؽ  ويػػل ك ػػوف مػػا ويتصػػب ؛ ييكػػل مععػػكؿ 

مػ   ةػػدهما ، ذػاف ، فومػا وتعػدل مػػف الععػؿ  لػ  مععػكلوف ، كلػػؾ  ٍف توتصػر ع
مػػف ة ػػؿ  فك الةػػاؿ  يكمػػا هػػي كصػػؼ مػػف  كصػػاؼ العاعػػؿ كالمععػػكؿ فػػي كةػػت 
كةكع الععؿ ، كوكلؾ : ةاـ زوػد إػاةكنا ،  م : كةػع فعمػل فػي الةػاؿ التػي هػك 
مكصكؼ فواا  ػ(إاةؾ( ، كإرب زوػده هيػدنا ةائمػضن ،  م : كةػع الإػرب  اػا 

ذا ةمت : كسكتي زودنا الذكبى ،  في الةاؿ التي هي مكصكفض فواا  ػ(ةائمض( ، كاع
فالذكب لوس هك الكاسي ، كج هػك المكسػك ، فمػوس  ةػاؿ كةػع فواػا الععػؿ مػف 

                                                 

 . ِٓٔ/ُ( ويظر :  رح ا ف عووؿ ُ(

 . ُِٔ/ِ(  رح التصرو  ِ(

 . ََُ( ويظر :ك ؼ الم كؿ في اليةك ص ّ(

 . ِّْ/ُ( الغرة المخعوض ْ(

 . ِّْ/ُ، كالغرة المخعوض  ََُ( ويظر : ك ؼ الم كؿ ص ٓ(
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 ةكالامػػا ؛ فكجػػب  ٍف وكػػكف الذػػكب مذػػؿ زوػػد  فػػي كصػػكؿ الععػػؿ  لوػػل كتياكلػػل 
 (ُ(لل(( 

كةاؿ ا ف وعوش: ((الةاؿ ت  ل المععكؿ  ل مف ةوث  يكاا تجػيّ  عػد 
فػػػػي  يكاػػػا هػػػي العاعػػػؿ فػػػػي المعيػػػ  كلوسػػػت غوػػػػره ،   تمػػػاـ الكػػػّـ ... كتعارةػػػل

فالراكب في : جاّ زود راك نػا : هػك زوػد ، كلػوس المععػكؿ كػذلؾ ،  ػؿ ج وكػكف 
 جك غوػػػػػر العاعػػػػػؿ ، كلػػػػػذلؾ امتيػػػػػع : إػػػػػر تييي ، كإػػػػػر تىؾى ، جتةػػػػػاد العاعػػػػػؿ 
ػػا ةػػكلاـ : إػػر تي يعسػػي ، فػػاليعس فػػي ةكػػـ ايجي ػػي ، كلػػذلؾ  كالمععػػكؿ ، فامك

 (ِ( اا ر اا ، فووكؿ : وا يعس اةمعي ، مخاط ض ايجي ي(( وخاط
فإذا كاف اليةاة ةد  جمعػكا عمػ   فك العػرؽ  ػوف الةػاؿ كالمععػكؿ : هػك 
 فك الةػػاؿ هػػك العاعػػؿ ،  ك المععػػكؿ فػػي المعيػػ  ،  ك  يكػػل صػػعض لامػػا ، كلػػوس 
المععكؿ كػذلؾ ،  ػؿ هػك غورهمػا فػي المعيػ  ، ك جمعػكا مػف جايػب  خػر عمػ  

( ك خكاتاػػػا الذػػػايي ، هػػػك صػػػعض لميصػػػك اا ايكؿ ،  ك هػػػك   فك ميصػػػكب (ظػػػفك
ايكؿ فػػػػػػي المعيػػػػػػ  ، فاػػػػػػذا ا جمػػػػػػاع ووتإػػػػػػي عمػػػػػػ   ٍف وجمعػػػػػػكا عمػػػػػػ   فك 
ػػا تصػػروةاـ  ايكػػل  ( ك خكاتاػػا ةػػاؿ كلػػوس  مععػػكؿ ،  مك الميصػػكب الذػػايي لػػػ(ظفك

وكةعػػػكا مععػػكؿ  ػػػل ، فاػػك تيػػػاةض صػػرو  ، كماخػػػذ مػػا كػػػاف وي غػػ  لميةػػػاة  ٍف 
  يعساـ فول .

 (ّ( كةد  جمعكا عم   فك ((المععكؿ  ل يصب  ذا ذكرت مػف فعػؿ  ػل((
  (ْ(  م : ((هك الذم ووع عمول فعؿ العاعؿ في مذؿ ةكلؾ : إرب زود عمرنا((

                                                 

 . ِِٗ/ُ(  رح كتاب سو كولُ(

، كويظػػػػػػر : اي ػػػػػػ اه كاليظػػػػػػائر  ْ/ِ، كتوػػػػػػدوـ الػػػػػػدكتكر  موػػػػػػؿ ٓٓ/ِ(  ػػػػػػرح المعصػػػػػػؿ ِ(
ِ/ُٖٖ-ُٖٗ . . 

 . ٖ/ُ( الموتإب لمم رد ّ(

 . ٓ/ِ، كويظر : همع الاكامع  ْٓ( المعصؿ في عمـ العر ض لمزمخ رم ص ْ(
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كهذا التعروؼ المجمع عمول لممععكؿ  ل ، ويط ؽ عم  (زودنا( في يةك 
ػػػا ةكليػػػا : ظييػػػتي زوػػػدنا صػػػادةنا ؛ ييكػػػل هػػػك الػػػ ذم كةػػػع عموػػػل ةػػػدكث الظػػػفل ،  مك

(صػػادةنا(  فاػػك صػػعض لمػػا كةػػع عموػػل هػػذا الةػػدكث ،  م : هػػك صػػعض لمػػا كةػػع 
 عمول فعؿ العاعؿ ؛ فّ كجل في  عرا ل غور الةاؿ 

ةػػػػاؿ  الػػػػدليؿ الرابػػػػع : مكقػػػػع الجممػػػػة بػػػػيف الحاليػػػػة كالمفعكليػػػػة :
ػػػا طم ػػػت اسػػػمو ف   ػػػ ات مػػػف السػػػوكطي : ((كزعػػػـ العػػػراّ  فك هػػػذه ايفعػػػاؿ لمك

ايفعاؿ مما وطمب اسموف ،  ةدهما : مععكؿ  ػل ، كا خػر ةػاؿ يةػك :  توػت 
زوػدنا إػػاةكنا ، كاسػتدؿ  كةػػكع الجمػؿ كالظػػركؼ كالمجػركرات مكةػػع الميصػػكب 
 الذايي هيا كما توع مكةػع الةػاؿ ، كج ووػع  ػيّ مػف ذلػؾ مكةػع المععػكؿ  ػل((

)ُ)  
( لػػػػوس كهػػػػذا مػػػػف ايدلػػػػض الدامغػػػػض عمػػػػ   فك  الميصػػػػكب الذػػػػايي لػػػػػ(ظفك

  مععكؿ ؛ يفك المععكؿ ج ووع   ل جممض ، كج جممض .
ةػػػاؿ ا ػػػف ه ػػػاـ : ((اختمػػػؼ فػػػي العاعػػػؿ كيائ ػػػل هػػػؿ وككيػػػاف جممػػػض ؟ 
فالم ػػػاكر الميػػػع مطمونػػػا ، ك جػػػازه ه ػػػاـ كذعمػػػب ، يةػػػك وعج يػػػي ةػػػاـ زوػػػد ... 

يػػع ايكذػػركف ذلػػؾ كميعػػكا : وعج يػػي ووػػـك زوػػد ، ك جازهمػػا ه ػػاـ كذعمػػب ...كم
 (ِ( كمل ، ك كلكا ما كرد ... عم   إمار ( ف(((

كمػػػا ةالػػػل ا ػػػف ه ػػػاـ وػػػدؿ دجلػػػض ةاطعػػػض عمػػػ   فك الجممػػػض توػػػع فػػػاعّن 
كيائب فاعؿ ، لكف  استعماؿ ( ف(  فوواؿ : وعج يي  ف ةاـ زود، كوعج يي  ف 
ؿ ووػػـك زوػػد ، كمػػا است ػػاد  ػػل ا ػػف ه ػػاـ كػػاف مػػف هػػذا ال ػػاب ،  م : كمػػا ةػػا

((ك كلػػكا مػػا كرد ... عمػػ   إػػمار ( ف((( ككػػاف وي غػػي ج ػػف ه ػػاـ كغوػػره  ف 
ػا مععػكجن  ػل لكػػف  وإػوعكا  لػ  العاعػؿ كيائ ػل ، المععػكؿ  ػل ، فالجممػض توػع  وإن

                                                 

 . ْٕٓ/ُ( همع الاكامع ُ(

 . ِْٖ/ِ( مغيي الم وب ِ(



858 

 

( ك خكاتاػػا جممػػض دلوػػؿ ياهوػػؾ  واسػػتعماؿ ( ف(  فػػكركد الميصػػكب الذػػايي لػػػ(ظفك
روػد مػف الجممػض فػي هػذا المكةػع مف دلوؿ ، عمػ   يكػل لػوس  مععػكؿ ؛ ييكػل لػك  

ّن : ظييػتي زوػدنا  ٍف وكػذب  معي  المععكلوض لكجب استعماؿ ( ف(  ك ٍف ووػاؿ مػذ
، ككػػاف عمػػ  اليةػػاة  ف وسػػمطكا الةكػػـ الػػذم سػػمطكه عمػػ  العاعػػؿ كيائ ػػل ،  ف 
ػػػػا عمػػػػ  المععػػػػكؿ  ػػػػل ،  ٌج  يكاػػػػـ اسػػػػت عدكه لظػػػػياـ الخػػػػاطح  ػػػػافك  وسػػػػمطكه  وإن

( ك خكاتاػػا مععػػكجن ذايونػػا ؛  ذ هػػذا الميصػػكب كذوػػرنا مػػا الميصػػكب الذػػايي لػػػ (ظفك
ووػػػع جممػػػض ، كهػػػك ووػػػع جممػػػض ؛ ييكػػػل ةػػػاؿ فػػػي الةوووػػػض ؛ كالةػػػاؿ  ػػػاياا  ػػػاف 

 الصعض كالخ ر عف ذات ، توع جممض مف غور كساطض ( ف( . 
تإػػمف  الػدليؿ القػػامس : اإلعػراب بػػيف المعنػػى كالشػركط المفظيػػة :

( ك خكاتاػػا ةػػاؿ مػػف رٌد ايي ػػارم عمػػ  الكػػك  فووف  ػػافك الميصػػكب الذػػايي لػػػ(ظفك
ةوث المعي  ،  ٌج  يكل لػـ وجػز  عرا ػل ةػاجن اسػتيادنا  لػ  المعيػ  ، لعػدـ تػكافر 
ػػػا الككفوػػػكف فػػػاةتجكا  ػػػاٍف  ال ػػػركط المعظوػػػض ، كهػػػذا مػػػا صػػػرح  ػػػل  وكلػػػل ؛ (( مك

ػا : ظييػتي  ا في ظييتي زودنا ةائمن زوػدنا فػي ةػاؿ كػذا ؛ ةالكا ... ييكل وةسف  وإن
  (ُ( فدٌؿ عم   يكل يصب عم  الةاؿ((

فايي ارم ةد كافػؽ الكػكفووف  ػافك الميصػكب الذػايي وعيػ  معيػ  الةػاؿ 
كوػػدؿ عموػػل ،  ٌج  يكػػل رد هػػذا الػػدلوؿ  ػػدلوؿ لعظػػي ، كهػػذا  مػػر غروػػب  ف وػػردك 
ال صػػػروكف ايسػػػاس الػػػذم  ييًػػػي عموػػػل اليةػػػك ،  لػػػـ وي ػػػا اليةػػػك عمػػػ   سػػػاس 
المعي  ،  لـ وجمع اليةاة مف  ٌكلاـ  ل   خرهـ عم   فك الكممػض تيعػرىب اسػتيادنا 
 لػػ  معياهػػا ، ك فك فاػػـ المعيػػ  وػػدؿ عمػػ  ا عػػراب ؟.! ةتػػ  ةػػاؿ ا ػػف جٌيػػي : 
((فػػإٍف  مكيػػؾ  ٍف وكػػكف توػػدور ا عػػراب عمػػ  سػػمت تعسػػور المعيػػ  فاػػك مػػا ج 

                                                 

 . ُُٗ، ـ  ُِّ-َّٕ/ِ( ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ُ(
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ٍف كػػاف توػػدور ا عػػراب مخالعنػػا لتعسػػور المعيػػ  ، تو مػػتى تعسػػور  غاوػػض كراّه ، كاع
  (ُ( المعي  عم  ما هك عمول ؛ ةت  ج و ذ مياا عموؾ((

فّ  ةد وستطوع  ٍف ويعي  فك (ةائمنا( في يةك ما مذؿ اليةػاة : ظييػتي 
ػػػا ، وعوػػػد معيػػػ  الةالوػػػض كوػػػدٌؿ عموػػػل ؛  ذف وجػػػب  ٍف وعػػػرب ةػػػاجن ؛  زوػػػدنا ةائمن

ك ٍف ج ويمتعت  ل  الوإػاوا المعظوػض ككذلؾ كؿ لعظ كةع مكةع هذا الميصكب ، 
، كالجدور  الذكر  فك اجعتماد عم  المعي  هك المياج الذم سار عمول اليةػاة 
في تةدود ا عراب ، كوتإ  مػياجاـ هػذا فػي كذوػر مػف المسػائؿ ا عرا وػض ، 
فود ذكر   ك عمي اليةكم  يكل ويموكز العاعؿ مف المععكؿ استيادنا  ل  المعي  ج 

المعػػظ ، فوػػاؿ : ((جػػاز الومػػب كالةمػػؿ عمػػ  المعػػظ اتكػػاجن عمػػ  المعيػػ  ،   لػػ 
كمف كّـ العرب :  يدًخؿى الو رى زودي ، ك يدًخؿى الو ري زوػدنا ، ككيسػوًت الكع ػضي ذك نػا 
ـه زوػدنا ؛ يفك السػامع  ػا ، ك يعطػي درهػ ، ككيًسيى ذػكبي الكع ػضى، ك يعطػي زوػده درهمن

ودنا، كج  فك الكع ض تكػكف كسػكة لمذػكب ، كمػف ذلػؾ : ج وتكهـ  فك الو ر ودخؿ ز 
كممػػػا ةػػػالكه فػػػي هػػػذا   (ِ(  دخمػػػتي الوميسػػػكة ر سػػػي ، ك دخمػػػتي ر سػػػي الوميسػػػكة((

ال ػػػاب :  يكػػػل ةػػػد سػػػمع رفػػػع المععػػػكؿ كيصػػػب العاعػػػؿ ، ةكػػػكا : خػػػرؽ الذػػػكبي 
ا ، المسمارى ، ككسر الزجاجي الةجرى ، ك يكل ةد جاّ في كّـ العرب رفعاما معن 

  ك يص اما معنا ، كمف  كاهدهـ في هذا ال اب ، ةكؿ ال اعر :
  فك مىف صاد عٍوعونا لىم كـي          كوؼ مىف صاد عوعواًف ك كـي 

  (ّ(كالعوعؽ : يكع مف الغر اف ، ذك لكيوف  سكد ك  وض 
 ٌج  فك اليةاة لـ وعر كا العاعؿ مععكجن ، كالمععػكؿ فػاعّن ، عمػ  الػرغـ 

 ةدهما ل س ل اس ا خػر مػف الياةوػض المعظوػض ،  ػؿ  عر ػكا الميصػكب  مف  فك 
                                                 

 . ِْٖ-ِّٖ/ُ( الخصائص ُ(

 .  ِِٕ( المسائؿ الم كمض ص ِ(

 . ٕ-ٔ/ِ، كهمع الاكامع  ٗٗٔ/ِ( ويظر : مغيي الم وب ّ(
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فاعّن  رغـ يص ل كتاخره لدجلتل عم  معي  العاعموض ، ك عر كا المرفكع مععكجن 
 ػػرغـ رفعػػل كتودمػػل ، لدجلتػػل عمػػ  معيػػ  المععكلوػػض ، ةتػػ  ذكػػر السػػوكطي : 

  (ُ(((كالم و  لذلؾ كٌمل فاـ المعي (( 
مػػػف خػػػّؿ تعمٌػػػـ التّموػػػذ  : اإلحسػػػاس النحػػػكم :الػػػدليؿ السػػػادس 

كالطػػّب ةكاعػػد المغػػض العر وػػض ، كمػػف خػػّؿ دراسػػتاـ لميةػػك سػػيض  عػػد سػػيض ، 
ّن  يكػل كذوػرنا  وي ا عيدهـ ما ومكف  ٍف ويسػم   ا ةسػاس اليةػكم ، مػف ذلػؾ مػذ
مػػا ووػػر   ك وسػػمع مذػػؿ ع ػػارة : وعػػرب كػػذا فػػاعّن ؛ ييكػػل ةػػاـ  الععػػؿ ، كوعػػرب 

ا مععكجن  ل ؛ ييكل كةع عمول فعؿ العاعؿ ، كهذه الكممض مععكؿ معل ؛ ييكاػا كذ
 فادت معي  المعوض ، كهذا اجسـ وعرب ةاجن ؛ ييكػل  توػدور : فػي ةػاؿ كػذا ، 
فكذوػػػرنا مػػػا ووػػػر  ،  ك وسػػػمع مذػػػؿ هػػػذه الع ػػػارات ، كهػػػك وػػػدرس اليةػػػك ، ككػػػذلؾ 

ػػا ، فإيكػػل وع مٌػػـ غوػػره اليةػػك  الطرووػػض التػػي تعٌمماػػا ؛ عيػػدما وصػػ   المػػتعٌمـ معٌممن
فمػػف خػػّؿ هػػذه الممارسػػض اليظروػػض كالتط وووػػض ، وكتسػػب الػػدارس فطػػرة يةكوػػض 
تمكيل مػف  دراؾ ا عػراب الصػةو   مجػرد ةػراّة تركوػب الجممػض  ك سػماعاا ، 
ولػػرى  ػػػوف  فوػػد سػػالت كذوػػرنا مػػف هػػػؤجّ الػػذوف ج وزالػػكف طػػّب عمػػػـ ،  يكػػل لػػك خي

ةنا(  مععػػكجن  ػػل  ك ةػػاجن ، فػػي يةػػك : ظييػػت زوػػدنا صػػادةنا ، فػػام  عػػراب (صػػاد
 عراب وختار ؟ فود فعمػت فكجػدتاـ جمػوعاـ وجو ػكف  ػالعطرة كال داهػض اليةكوػض 
 يكػػػل ةػػػاؿ ،  عػػػد هػػػذا  تسػػػاّؿ ك ةػػػكؿ :  ػػػامل كجػػػل مػػػف كجػػػكه المعيػػػ  ، ك ػػػامل 

صػػػعض  ةسػػػاس يةػػػكم وميػػػع  سػػػاطوف اليةػػػك  عػػػراب (خوػػػرى تجػػػارة( التػػػي هػػػي 
 لػ(التو ( ةاجن ، كوصركف عم    عرا اا مععكجن  ل  ؟! في يةك 

ةس تي التو  كالجكدى خورى تجارة     ....................
)ِ)  

                                                 

 . َُٗ/ِج ف ععصعكر ، كويظر :  رح جمؿ الزجاجي   ٕ/ِ( همع الاكامع ُ(

 . َُٗ/ِ( ويظر :  رح التصرو  ِ(
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ك ػػػامل كجػػػل مػػػف كجػػػكه المعيػػػ  ، ك ػػػامل  ةسػػػاس يةػػػكم ، ويػػػردح  عػػػراب الجممػػػض 
ػػرح عمػ   عرا اػػا مععػػكجن  ػل  ، فػػي ةػػكؿ الععموػض ( ومػػكج فػػي  عػض( ةػػاجن ، كويصى

ًئذو وىميكجي ًفي  ىٍعضو  ا تعال  ـٍ وىٍكمى اي ٍكيىا  ىٍعإى تىرى   (ُ({ٗٗ}الكاؼ :  : (كى
  لوست هذه الجممض ةاجن كصاة اا ( عإاـ( ؟  

فإيكػػل ج مسػػكغ دفػػع اليةػػاة كالمعسػػروف  لػػ   عػػراب (ومػػكج( مععػػكجن  ػػل 
غوػػر التوموػػد ، فمػػك تخمػػكا عيػػل كاسػػتعايكا  ػػالمعي  كا ةسػػاس اليةػػكم ، لوطعػػكا 
يسػػػػؿ هػػػػذا الخطػػػػا ا عرا ػػػػي الك وػػػػر ، كميعػػػػكا مػػػػف  ػػػػوكعل فػػػػي كتػػػػب اليةػػػػك 

 كا عراب كالتعسور .
مععػػػكجن  ػػػل هػػػدـ فػػػي  عػػػراب مػػػا هػػػك ةػػػاؿ فػػػي المعيػػػ  -ُالمآقػػػذ : 

لأساس الذم  يًيي عمول اليةػك العر ػي ؛ فعمػ   سػاس المعيػ   ػد  اليةػك كي ػا 
كتطكر ككصؿ  ل  ما كصؿ  لول ؛ فمكجه لما استطاع اليةاة  ٍف وخطكا خطكة 

 كاةدة  في  ياّ هذا الصرح الك ور .
فػػػي  عػػػراب اليةػػػاة الةػػػاؿ مععػػػكجن  ػػػرغـ العػػػرؽ الك وػػػر كايساسػػػي -ِ
تجعػػؿ الدارسػػوف ج وذوػػكف  كػػّـ  سػػاتذتاـ مػػف ك ػػار اليةػػاة فػػي هػػذه  ويامػػا ، 

 المسالض  خاصض ، كفي  اةي المسائؿ اليةكوض  عامض .
لػػك سػػمةيا  جػػكاز  عػػراب الةػػاؿ مععػػكجن فػػي هػػذه المسػػالض ، لجػػاز -ّ

 عػػراب كػػؿ ةػػاؿ مععػػكجن فػػي المسػػائؿ ايخػػرل ، كهػػذا مػػا ةصػػؿ ؛ فوػػد  جوػػز 
ذايونػػا ، فػػي يةػػك : سػػمعتي زوػػدنا وػػتكمـ ، ةواسنػػا عمػػ    عػػراب (وػػتكمـ( مععػػكجن  ػػل

( ك خكاتاا  ؿ لك ةوس عم  الةجج المعظوض التي استيد  لواا اليةاة في  (ِ((ظفك
( مععػكجن  ػل ،يمكػف لكػؿ دارس ك اةػث  تعووف  عػراب الميصػكب الذػايي لػػ(ظفك

، كالم تػد   ما وياظر هذه الةجج جعؿ العاعؿ مععكجن  ل ، كالمععكؿ  ػل فػاعّن 

                                                 

 . ُٓٓ/ٕ( ويظر : الدر المصكف ُ(

 . ٕ/ِ( همع الاكامع ِ(
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ػض  خ رنا كالخ ر م تد ن ، كلإاعت عيدئذ الةوووػض كعٌمػت العكإػ  كلةمٌػت الطامى
 الك رل  اليةك العر ي .

في  عراب مػا هػك ةػاؿ فػي المعيػ  مععػكجن  ػل اسػتيادنا  لػ   ػركط -ْ
( ك خكاتاػػا ، وجعػػؿ لمدراسػػض اليةكوػػض مياجػػوف ، كفػػي  لعظوػػض ، فػػي مسػػالض (ظػػفك

ػػا  لػػ  التيػػاةض كالتإػػارب ، ممػػا وسػػتكجب ذلػػؾ خمػػؿ ك وػػر؛ ييكػػل وػػ ؤدم ةتمن
ةػػػذؼ  ةػػػدهما ، كايىكلػػػ  ةػػػذؼ المػػػياج المعظػػػي ؛ ييكػػػل مةصػػػكر فػػػي عػػػدة 

 مسائؿ  عرا وض ، كلككف المياج المعيكل هك ايغمب كايص  .
 ذا كاف اليةاة ةد  جمعكا عمػ   فك المععػكؿ  ػل  كجن كػاف  ـ ذايونػا ، -ٓ

ػػا عمػػ   فك الميصػػكب  كوػػاف مسػػتوؿ ،  ٍم : هػػك غوػػر مػػا ة مػػل ، ك جمعػػكا  وإن
( ك خكاتاػػا هػػك ع ػػارة عػػف ايكؿ ،  م : همػػا كوػػاف كاةػػد ، فػػإفك  الذػػايي لػػػ(ظفك
 عػػراب الميصػػكب الذػػايي هػػذا مععػػكجن  ػػل ذايونػػا ، وكػػكف مػػف  ػػاب جعػػؿ الكاةػػد 

 وساكم اذيوف ، كهذا خّؼ الميطؽ كخّؼ الةوووض كالكاةع . 
  بيف التعريؼ كالتنكير/  القرآف الكريـ )مىًف( المكصكلة في

 الممقص :
ػػًف( المكصػػكلض عيػػد اليةػػاة معرفػػض ؛  ذ تػػدخؿ إػػمف المعػػارؼ  تيعػػٌد (مى
السػػت التػػي ةػػددتاا كتػػػب اليةػػك ، كالةوووػػض  فك (مػػػًف( المكصػػكلض يكػػرة ، كةػػػد 
 ويػػػتي ذلػػػؾ مػػػف خػػػّؿ ذكػػػر الكظوعػػػض ايساسػػػوض لّسػػػـ المكصػػػكؿ ، كعّةتػػػل 

، كةػػػد ةػػػكل الم ةػػػث ايكؿ تعصػػػوؿ هػػػذه الوإػػػوض ، كمػػػا  فك  الإػػػمور العائػػػد 
ف ذه كا  ل   فك (مىًف( المكصكلض معرفض ، فود   اركا  مػا وػدٌؿ عمػ   اليةاة ، كاع
خػػّؼ ذلػػؾ ، كهػػذا مػػا يكهػػتي  ػػل فػػي الم ةػػث الذػػايي الػػذم جعمتػػل  عيػػكاف : 
ػػػػػًف( المكصػػػػػكلض عمػػػػػ  التيكوػػػػػر كالعمػػػػػكـ ، كلتاكوػػػػػد مػػػػػا ذه ػػػػػتي  لوػػػػػ ل دجلػػػػػض (مى

ػػػًف( المكصػػػكلض ،  است ػػػادتي  طائعػػػض مػػػف ا وػػػات الور يوػػػض التػػػي كردت فواػػػا (مى
ك كإةتي مف خّؿ تعسورها دجلتاا عم  التيكور ، ةتػ  لػك  ػدت  يكاػا عائػدة 
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عم  ذات  عوياا ةسب السواؽ ،  ك استيادنا  ل   س اب اليزكؿ ، كهي  كاهد 
 تط ووات ةر يوض . مختارة تإمياا الم ةث ايخور الذم جعمتل  عيكاف :

ػػًف( المكصػػكلض ،  ويمػػا كردت فػػي  فوػػد سػػع  ال اةػػث  لػػ   ذ ػػات  فك (مى
الوػر ف الكػػروـ ، يكػػرة دالػض عمػػ  العمػػـك ، كلوسػػت ، كمػا  جمػػع اليةػػاة ، معرفػػض 

  ميزلض (الذم( داٌلض عم  ميعىوكف .
 مقدمة

  سـ ا ، كالةمػد  ، كالصػّة كالسػّـ عمػ  رسػكؿ ا ، كعمػ   لػل
 كصة ل كمف كاجه ، ك عد .

ػػًف( المكصػػكلض يكػػرة دالٌػػض  فوػػد  ردت فػػي هػػذا ال ةػػث  ف  ذ ػػت  ػػافك (مى
عمػػ  العمػػـك ، كلػػوس ، كمػػا ذهػػب اليةػػاة ، كتػػ عاـ فػػي ذلػػؾ المعسػػركف ،  لػػ  
 يكاا معرفض داٌلض عم  ميعىوكف ،  ٌويت ذلؾ مف خّؿ  واف الغػرض مػف اسػتعماؿ 

يةػػاة  ػػافك ايسػػماّ المكصػػكلض ،  صػػعض عامػػض اجسػػـ المكصػػكؿ ، فوػػد صػػٌرح ال
كمف غور استذياّ ، استعممت لمكصؼ  الجممض ، كصػٌرةكا ،  صػعض خاصػض ، 
 ػافك (الػذم( كفركعاػػا ممػا هػػك م ػدّك  ػػػ(اؿ( اسػتعممت كصػػمض لكصػؼ المعرفػػض 
ة  ػ(اؿ( مذػؿ (مىػف( ،   الجممض ، كهذا وعيي  فك ايسماّ المكصكلض غور الم دّك

ػػدت (الػػذم( معرفػػض لوواماػػا اسػػتعممت كصػػم ض لكصػػؼ اليكػػرة  الجممػػض ، فػػإذا عي
ػػػًف( المكصػػػكلض ومػػػـز  ف تيعػػػٌد يكػػػرة   كظوعػػػض كصػػػؼ المعرفػػػض  الجممػػػض  ؛ فػػػإفك (مى
لوواماػػػػا  كظوعػػػػض كصػػػػؼ اليكػػػػرة  الجممػػػػض ، كةػػػػد تإػػػػمف الم ةػػػػث ايكؿ الػػػػذم 
جعمتػػل  عيػػكاف : كظوعػػض اجسػػـ المكصػػكؿ كعّةتػػل  الإػػمور العائػػد ، تعصػػوؿ 

 ذه الوإوض .ه
ػػًف( المكصػػكلض معرفػػض ،   ػػاركا  ف ذه ػػكا  لػػ   فك (مى كمػػا  فك اليةػػاة ، كاع
ّن  يكاػـ عرفػكا (مىػف(  جموػع  ةسػاماا ،   ما ودٌؿ عم  خّؼ ذلؾ ، مف ذلؾ مذ
 ايكاا اسـ م اـ ، كذكركا  يكاا لعػظ م ػترؾ تسػتعمؿ  معيػ  المػذكر كالمؤيػث ، 

فػػػ(مىًف( المكصػػكلض ، لػػك لػػـ تكػػف يكػػرة دالٌػػض ك معيػػ  المعػػرد كالمذيػػ  كالجمػػع ، 
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عم  العمكـ ، لما جاّت ،  ةسب تع ور اليةاة ،  معي  : (الذم( ، ك(التي( 
 ، ك(المذاف( ، ك(المتاف( ، ك(الذوف( ، ك(الّتي( .

هػذه هػي الةوووػػض ،  وػد  فك الػػذم ةمػؿ اليةػاة كالمعسػػروف عمػ   الوػػكؿ 
ػػًف( المكصػػكلض معرفػػض ، جعماػػ ـ  ٌواهػػا  ميزلػػض (الػػذم( فػػي ةػػوف  فك ذمػػض  ػػافك (مى

فرةنا  ساسًوا  وياما ، كهك  فك (الذم( استعممت لمتع ور عف الذات ؛ لذلؾ جاز 
ػػًف(  ػػا (مى ػػا ،  ك جماعػػض ،  مك  ظاػػار مكصػػكفاا ، كتطمػػب تعوويػػل فػػردنا ،  ك جيسن
المكصػػكلض ، فوػػد اسػػتعممت لمتع وػػر عػػف الصػػعض ، مػػف دكف التعػػات  لػػ  تعوػػوف 

كفاا ؛ لذلؾ لـز ةذفل ، كلمكا كاف المراد مياا الصػعض ، لػـز  ف وػراد مياػا مكص
كٌؿ مف اتصؼ  اػذه الصػعض ، كائينػا مػف كػاف صػاة اا ، كمػف هيػا دلػت عمػ  
معيػ  التيكوػػر كالعمػكـ ، كةػػد تإػمف  ذكػػرى هػذه الةوووػػض الم ةػثي الذػػايي الػػذم 

 لعمكـ .جعمتل  عيكاف : دجلض (مىًف( المكصكلض عم  التيكور كا
ػػػػًف(  كةػػػػد اتإػػػػ  لػػػػي  يكػػػػل لػػػػوس لميةػػػػاة كالمعسػػػػروف دلوػػػػؿ عمػػػػ   فك (مى
المكصػػكلض معرفػػض سػػكل مجوئاػػا ، كمػػا  ػػدت لاػػـ مػػف السػػواؽ ،  ك مػػف  سػػ اب 
اليػػزكؿ ، عائػػدة عمػػ  ال ػػارئ ، جػػؿ كعػػّ ،  ك عمػػ   ػػخص  عويػػل ؛ كيهموػػض 

د  سػػطتي هػػذه ال ػػكاهد الور يوػػض ؛ لككياػػا هػػي الموصػػكدة فػػي هػػذا ال ةػػث ، فوػػ
الةػػػػدوث عياػػػػا ، كالتعموػػػػؽ عمواػػػػا ، كالتماوػػػػد لاػػػػا ، كةػػػػد ةسػػػػمتاا عمػػػػ  ذّذػػػػض 
 إرب ،  د تي  ذكر ال كاهد التي دلت فواا (مىًف( المكصكلض  كإكح ، عمػ  
ف  ػػػدت فػػػي  ػػػكاهد  معيػػػ  التيكوػػػر كالعمػػػكـ ، م وينػػػا  فك هػػػذه هػػػي دجلتاػػػا ، كاع

عم  ا ، س ةايل ، كما الإرب الذايي عائدة عم   خص  عويل ،  ك عائدة 
 ػػدٍت كػػذلؾ مػػف السػػواؽ ، فػػي  ػػكاهد الإػػرب الذالػػث ، كهػػذا مػػا ا ػػتمؿ عموػػل 

 الم ةث ايخور ، تةت عيكاف : تط ووات ةر يوض .
 المبحث األكؿ : كظيفة اءسـ المكصكؿ كع قته بالضمير العائد :

ذهػب اليةػاة  لػ   المطمب األكؿ : اءسـ المكصػكؿ المبػدك  بػػ)اؿ( :
فك المعػػػارؼ سػػػتض  ةسػػػاـ ، هػػػي : الإػػػمائر ، ك سػػػماّ ا  ػػػارة ، كايعػػػّـ ،  
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كالمةٌم   ايلؼ كالّـ ، كايسماّ المكصكلض ، كما  يإوؼ  ل  كاةد مف هذه 
ـٌ  يعسػػػل ، كوعتوػػػر  لػػػ  كػػػّـ  عػػػده   (ُ(ايسػػػماّ  ك((معيػػػ  المكصػػػكؿ  ف ج وػػػت

ـٌ  ما  عده ، كاف ةكمل ةكـ سائر ايسماّ التاٌمض ، وجكز  تصمل   ل  ، فإذا ت
  (ِ(  ف ووع فاعّن  ، كمععكجن ، كمإافنا  لول ، كم تد  ، كخ رنا((

ػػػػػػف المكصػػػػػػكلض ، كةػػػػػػد سيػػػػػػموت ايسػػػػػػماّ   كمػػػػػػف معػػػػػػايي (مػػػػػػف(  : مى
المكصػػػػػكلض،  ك  سػػػػػماّ الصػػػػػّت  اػػػػػذا اجسػػػػػـ ؛ ييكاػػػػػا تعتوػػػػػر  لػػػػػ  صػػػػػّت 

صػػػعكر : كتعػػػرب ةسػػػب مكةعاػػػا مػػػف الجممػػػض ، كةػػػد ةػػػاؿ ا ػػػف ع (ّ(تكإػػػةاا
((ك مػػػا المكصػػػكجت فعػػػي تعروعاػػػا خػػػّؼ ، فمػػػذهب   ػػػي عمػػػي العارسػػػي  يكاػػػا 
تعرفػػت  العاػػد الػػذم فػػي الصػػمض ، كمػػذهب   ػػي الةسػػف ايخعػػش  يكاػػا تعرفػػت 
 ايلؼ كالّـ ، كاستدؿ العارسي عم   يكاا  يكما تعرفت  العاد الذم في الصمض 

ت مػػػا لػػػوس فوػػػل  لػػػؼ كجـ ، ، كلػػػـ تتعػػػرؼ  ػػػايلؼ كالػػػّـ  ػػػافك ًمػػػف المكصػػػكج
ػػف( ك(مػػا( ، كاسػػتدٌؿ ايخعػػش عمػػ   ٌياػػا تعرفػػت  ػػايلؼ كالػػّـ  ػػافك  يةػػك : (مى
التعروػػؼ لػػـ وذ ػػت  ٌج  ػػايلؼ كالػػّـ ،  ك  ا إػػافض ، كلػػـ وذ ػػت  غوػػر هػػذوف 
ال وئوف تعروؼ ، ك مكا ةكلػل :  فك مػف المكصػكجت مػا لػوس فوػل  لػؼ كجـ مذػؿ 

كةاؿ السوكطي : ( ْ(يديا في معي  ما فول ايلؼ كالّـ(((مف( ك(ما( ، فاي ع
((ذهػػػب ةػػػكـ  لػػػ   فك تعروػػػؼ المكصػػػكجت  ػػػايلؼ كالػػػّـ ظػػػاهرة فػػػي (الػػػذم( 

                                                 

، ك ػػػػرح  ػػػػذكر  ُّٕ، كلممػػػػرادم ص  ُِٖ/ُ( ويظػػػػر :  ػػػػرح التسػػػػاوؿ ج ػػػػف مالػػػػؾ ُ(
 . ٕٖ/ُ، ك رح ا ف عووؿ  ُّٗالذهب ص 

 . ُّٕ/ِ(  رح المعصؿ ج ف وعوش ِ(

 .َّٖ -ّٕٗ(  سرار العر وض ي ي ال ركات  ف ايي ارم ص  ّ(

 . َْٔ/ُ، كويظر : ارت اؼ الإرىب  ُٖ-َٖ/ِ(  رح جمؿ الزجاجي  ْ(
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ك(التي( كتذيوتاما كجمعاما كميكوض في (مف( ك(مػا( كيةكهمػا ، كالصػةو   فك 
  (ُ( تعروؼ الجموع  الصمض((

الصمض ت ٌويل كتزوؿ   اامل  فاجسـ المكصكؿ ويعدح عيدهـ معرفض ؛ يفك  
كتيكوػػره ؛ كلاػػذا ةػػالكا عػػف (الػػذم( ك(التػػي( :  فك ايلػػؼ كالػػّـ فوامػػا زائػػدتاف 
كلوسػػتا فوامػػا لمتعروػػؼ ؛ يفك التعروػػؼ  صػػمتاما، كهػػي الجممػػض التػػي  عػػدهما، 
فمػػك كايتػػا فوامػػا لمتعروػػؼ يٌدل ذلػػؾ  لػػ   ف وجتمػػع فوامػػا تعروعػػاف، كذلػػؾ ج 

 . (ِ(وجكز
كةػػد   ػػار اليةػػاة  لػػ  السػػٌر فػػي اسػػتعماؿ العػػرب لّسػػـ المكصػػكؿ ،  

فذكر   ك  كر  ف السراج  ٌف ((الذم( اجتم ت في الكّـ لتككف كصمض لكصؼ 
المعػػػارؼ  الجمػػػؿ، كمػػػا جػػػاؤكا  ػػػػ ( ٌم( متكصػػػموف  اػػػا  لػػػ  يػػػداّ مافوػػػل (اؿ( 

ك كإػػ  ا ػػف ، (ّ(فوػػالكا: وػػا  ٌواػػا الرجػػؿ كالموصػػكد يػػداّ الرجػػؿ ك( ٌم( كصػػمض((
جيي هذا الغرض  وكلل: (( ٌف (الذم(  يكما كةع في الكّـ تكصّن  لػ  كصػؼ 

 ج تراهػػػا تجػػػرم  كصػػػافنا عمػػػ   (ْ(المعػػػارؼ  الجمػػػؿ، كذلػػػؾ  ٌف الجمػػػؿ يكػػػرات
اليكػػرات، فػػي يةػػك: مػػررت  رجػػؿ   ػػكه ةػػائـ، كيظػػرت  لػػ  غػػّـ ةامػػت  ختػػل ، 

كؿ : مػػررت  زوػػد   ػػكه ةػػائـ، فممػػا  يروػػد مذػػؿ هػػذا فػػي المعرفػػض، لػػـ ومكػػف  ف توػػ
عم   ف تككف الجممض (  كه ةػائـ( كصػعنا لزوػد  ؛ ييكػل ةػد ذ ػت  فك الجممػض يكػرة 

                                                 

 . ِْ-ُْ/ِ( اي  اه كاليظائر ُ(

، كالت وػاف فػي  عػراب الوػر ف  ُٖ-َٖ/ِ( ويظر :  رح جمؿ الزجاجي ج ف عصػعكر  ِ(
، كاي ػػ اه كاليظػػائر فػػي ّٕٓ-ّْٕ/ِش ، ك ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػو ُٓ/ُلمعك ػػرم ص

 . ِْ-ُْ/ِاليةك 

 .ِِٕ/ ِ( ايصكؿ في اليةك  ّ(

، كالت وػاف فػي  عػراب  ُْٓ( تعد الجممض عيػد اليةػاة يكػرة ، ويظػر دجئػؿ ا عجػاز ص ْ(
 .ّٕٓ/ِ، ك رح المعصؿ ج ف وعوش ُٓ/ِالور ف 
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كمةاؿ  ف تكصؼ المعرفض  اليكرة ، فجرل هذا فػي اجمتيػاع مجػرل امتيػاعاـ 
 ف ووكلػػكا: مػػررت  زوػػد كػػروـ، عمػػ  الكصػػؼ، فػػإذا كػػاف الكصػػؼ جممػػض يةػػك: 

ومكػػػف  ذا  رادكا كصػػػؼ المعرفػػػض  يةػػػك ذلػػػؾ  ف  مػػػررت  رجػػػؿ   ػػػكه ةػػػائـ ، لػػػـ
يفك الّـ مف خكاٌص ايسػماّ ، فجػاؤكا  ػػ (الػذم( متكٌصػموف  (ُ(ودخمكا (الّـ(

 ل  ل  كصؼ المعارؼ  الجمؿ، كجعمكا الجممض التي كايػت صػعض لميكػرة صػمض 
لػ (الذم( فوالكا: مررت  زود الذم   كه ميطمؽ ، ك ايد التػي ةػاـ   كهػا، كيظوػر 
هذا  يكاـ لما  رادكا يداّ ما فول جـ المعرفض كلـ ومكػياـ  ف و ا ػركه  ػػ (وػا( لمػا 
فواا مف التعروؼ كا  ارة تكصمكا  ل  يدائاا  إدخاؿ ( ٌم( فواا فوالكا: وا  ٌواػا 
الرجؿ، فالموصكد  اليداّ هك الرجؿ ك( ٌم( كصمض  لوػل، كمػا  فك الموصػكد فػي 

 خػػكه،  ف وكصػػؼ الرجػػؿ  ووػػاـ  خوػػل، فمٌمػػا لػػـ ةكلػػؾ: مػػررت  الرجػػؿ الػػذم ةػػاـ 
 ( ِ(ومكياـ ذلؾ لما ذكرياه تكٌصمكا  لول  ػ (الذم((( 

كةػػػػػد   ػػػػػار  لػػػػػ  هػػػػػذا الغػػػػػرض يةػػػػػاة  خػػػػػركف مػػػػػياـ : ع ػػػػػد الوػػػػػاهر 
،  (ٔ(، كا ػف وعػوش (ٓ(، ك  كال ركػات  ػف ايي ػارم(ْ(، كالزمخ ػرم  (ّ(الجرجايي

 (ٖ(، كغورهـ(ٕ(ك  ك ةواف اييدلسي 

                                                 

 ( وعيي  ػ (الّـ( (اؿ( التعروؼ. ُ(

 .ّْٓ- ّّٓ/ ُ( سر صياعض ا عراب  ِ(

 .ُْٓ( ويظر: دجئؿ ا عجاز  ّ(

 ( مف سكرة ال ورة .ُٕ، تعسور ا وض ( َٖ/ُ( ويظر: الك اؼ  ْ(

 .ُّٖ -َّٖ( ويظر:  سرار العر وض ص ٓ(

 .ّّٗ،  ّٕٓ/ِ( ويظر :  رح المعصؿ  ٔ(

 ( مف سكرة ال ورة .ُٖ، تعسور ا وض ( ُُِ/ُ( ويظر : ال ةر المةوط  ٕ(

 .ُِٗ/ ُ( ويظر :  دائع العكائد ج ف ةوـ الجكزوض  ٖ(
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ادنا  ل  ما تودـ ذكره مف كّـ اليةاة كاف وي غي  ف وكػكف لمصػمض استي
مةؿ مف ا عػراب ؛ يياػا هػي الموصػكدة  الكصػؼ ، ج  ف تتجػرد ميػل ةتػ  

سػػػػماها سػػػػو كول ة ػػػػكنا
ٌيمػػػػا جػػػػيّ  (ُ( ((فالصػػػػمض هػػػػي الصػػػػعض فػػػػي المعيػػػػ  ، كاع

مكصػكؿ  ٌج  فك اليةاة راعكا فػي  عػراب اجسػـ ال (ِ(  ػ(الذم( كصمض  ل  ذلؾ((
مكصكؿ كصمتل الجايب المعظي، كهك ظاكر عّمض ا عراب عمول كظاكرها ال

كةػد صػرح ا ػف  (ّ(عم  ( ٌم( كظاكرها عمول فػي التذيوػض يةػك: اة ػؿ المػذاف فػازا
جيػػػي  ػػػافك الموصػػػكد فػػػي يةػػػك، مػػػررت  الرجػػػؿ الػػػذم ةػػػاـ  خػػػكه ،  ف وكصػػػؼ 

ا عػػراب ، الرجػػؿ  ووػػاـ اخوػػل، كهػػذا وعيػػي  ٌف جممػػض: ةػػاـ  خػػكه، لاػػا مةػػؿه مػػف 
ػػا (الػػذم( فموسػػت  ٌج  كهػػك الجػػر فػػي هػػذا المذػػاؿ ؛ ذلػػؾ  ياػػا صػػعض لمرجػػؿ ،  مك
ؿ  اا  ل  هذا الكصؼ ، كما ذكره ا ف جيي هػك الػذم عموػل اليةػاة،   داة تيكصل
ـٌ اسموتل كج وكمؿ معياه  كما ت وف سالعنا، كةد عركفكا اجسـ المكصكؿ  اٌيل ج تت

 ػػػؿ صػػٌرةكا  ايكامػػػا كاجسػػػـ الكاةػػػد ، لػػػذلؾ ذهػػػب  ٌج  صػػمتل فاػػػك جػػػزّه مياػػػا، 
:  ة ػػؿ الػذم فػػاز، كػاف وي غػػي (ْ( عإػاـ  لػػ  تكةوػد  عرا امػػا ّن ، فعػي ةكليػػا مػذ

 ٍف وعرب (الذم فػاز( فػي مةػؿ رفػعو فػاعّن كاٌيػل ةػاؿ:  ة ػؿ العػائز ، كاسػتوّؿ 
 المكصكؿ  اذا ا عراب هك الذم  ٌدل  ل   ٍف تترؾ الصمض مف غور  ٍف وككف

، كهذا هك ةاؿ  (مىف( المكصكلض مع صمتاا.  لاا مةؿه
كلكػػػكف الجممػػػض يكػػػرة جػػػاز  ٍف تكصػػػؼ اليكػػػرات مػػػف ايسػػػماّ  الجممػػػض 
دكف كساطض  داةو ، يةػك:  ة ػؿ طالػبه فػاز فػي السػ اًؽ، فػإذا عٌرفيػا العاعػؿ فػي 

                                                 

-َُُ/ِ، كتعموػػػؽ  ػػػدوع   َُٕ-َُٓ/ِ( ويظػػػر : كتػػػاب سػػػو كول ، تةووػػػؽ هػػػركف  ُ(
 .ُْ/ِ، كاي  اه كاليظائر لمسوكطي  َُّ

 . ِّٗ/ِ(  رح المعصؿ ج ف وعوش  ِ(

 .َْٗ/ ِ( ويظر : مغيي الم وب عف كتب ايعاروب ج ف ه اـ  ّ(

 .َْٗ/ِر م يس ل ا ف ه اـ  ل   عض اليةاة، ويظر : مغيي الم وب  ( كهذا ْ(
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هذا المذاؿ كجب استعماؿ (الذم( فول ك ف يوكؿ:  ة ؿى الطالبي الذم فاز، ذلػؾ 
الػػػػذم( اسػػػػتيعممت لتعروػػػػؼ الجممػػػػض كمػػػػا اسػػػػتعممت (اؿ( لتعروػػػػؼ المعػػػػرد  ٌف (

فكمتاهمػػا لمتعروػػؼ،  ٌج  ٌف (الػػذم( تزوػػد فػػي  يائاػػا عمػػ  (اؿ( يٌياػػا خصصػػت 
 تعروؼ الجممض ، كالجممض تةتاج  ل   داة  ةػكل فػي ال يػاّ ك دٌؿ عمػ  التعروػؼ 

 مما وةتاج  لول المعرد. 
تيم ت في الكّـ لتككف كصمض لكصؼ كةد صٌرح اليةاة  اٌف (الذم( اج

المعارؼ  الجمؿ ، كهذا وعيي اٌف ايسماّ المكصكلض (الذم( كفركعاا ، ج  ٌد 
ٌمػػػػا مةػػػػذكؼه موػػػػدره ةامػػػػت ايسػػػػماّ   ف وكػػػػكف لاػػػػا مكصػػػػكؼ ،  ٌمػػػػا ظػػػػاهر كاع
المكصػػكلض موامػػل، كهػػذه ةوووػػض ج تةتػػاج  لػػ   كذػػر مػػف التػػذكور  اػػا ، يػػذكر 

ػػػاًدليكا  ىٍهػػػؿى اٍلًكتىػػػاًب ً ٌج  ًػػػالكًتي ًهػػػيى تعػػػال  : عمػػػ  سػػػ وؿ المذػػػاؿ ، ةكلػػػل  (كىج تيجى
) ػػػػفي { فاػػػػذه ا وػػػػض ج وصػػػػٌ  تعسػػػػورها  ٌج  ػػػػالتعرؼ  لػػػػ  ْٔالعيك ػػػػكت : ]   ىٍةسى

مكصكؼ اجسـ المكصكؿ ؛ لذلؾ فسرها الزمخ ػرم  وكلػل : (( الخصػمض التػي 
ـي ( فك هىػػػػػػذىا اٍلويػػػػػٍر فى كةكلػػػػػل تعػػػػػال  :  (ُ(هػػػػػي  ةسػػػػػف((   ًوٍاػػػػػًدم ًلمكتًػػػػػي ًهػػػػػيى  ىٍةػػػػػكى

{ ةػػػاؿ الزمخ ػػػرم : (((لمتػػػي هػػػي  ةػػػكـ( لمةالػػػض التػػػي هػػػي  ةػػػـك ٗ}ا سػػػراّ : 
الةاجت ...  ك لمممض ،  ك لمطرووض ، ك ويما ةػدكرتى ، لػـ تجػد مػع ا ذ ػات ذكؽ 
ال ّغػض الػذم تجػده مػع الةػذؼ ؛ لمػا فػي   اػاـ المكصػكؼ  ةذفػل مػف فخامػػض 

 . (ِ(تعود مع  وإاةل(( 
كةػػػػاؿ ا ػػػػف الةاجػػػػب : ((يفك الصػػػػمض فػػػػي المعيػػػػ  صػػػػعض لمكصػػػػكؼ 
المكصػػكؿ الػػذم ةػػاـ المكصػػكؿ موامػػل، ككػػذلؾ  ذا ةمػػتى : جػػاّيي الرجػػؿ الػػذم 
إر تل ، فػ(الذم( في الةوووض صعض لمرجؿ ، كلكج (إر تل( لـ تتوػـك كصػعوتل 

 ذا   ل ، يٌيل لـ وكإػع  ٌج لوتكصػؿ  ػل  لػ  كصػؼ المعػارؼ  الجمػؿ ، فايػت

                                                 

 . ِْْ/ّ( الك اؼ :  ُ(

 . َِّ/ٕ، كويظر : الدر المصكف :  ِٔٔ-ِٓٔ/ِ( الك اؼ :  ِ(



871 

 

ػػػا موامػػػل ، كيائ نػػػا ميا ػػػل،  ةػػػذفت مكصػػػكؼ المكصػػػكؿ ، صػػػار المكصػػػكؿ ةائمن
ػػػا ((لػػػـ تختمػػػؼ (ُ( فصػػػارت الصػػػعض لػػػذلؾ صػػػعض فػػػي المعيػػػ  لػػػل(( ، كةػػػاؿ  وإن

اليػػاس  فك اجسػػـ المكصػػكؿ مكصػػكؿ ة ػػؿ تمػػاـ الصػػمض ، كلػػذلؾ توػػكؿ : اجسػػـ 
ا كػػاف المكصػػكؿ ، كوكػػكف مكصػػكجن  عػػد تمػػاـ الصػػمض عمػػ  سػػ وؿ التسػػموض  مػػ

عموػػل ، فيوػػكؿ : اسػػـ مكصػػكؿ ، ككػػؿ اسػػـ مكصػػكؿ فوواسػػل  ف وتعػػرؼ  ػػل مػػا 
ػػػػا عمػػػػ  الإػػػػارب ... كالصػػػػّت فػػػي  صػػػػماا صػػػػعات لميكػػػػرات فػػػػي   عػػػده ةواسن
المعيػػ  ، كمػػا  فك (إػػار نا( ك ػػ ال ة ػػؿ التعروػػؼ صػػعض لميكػػرات ، فممػػا اةتػػوج 

صؼ المعرفض  ل  جرول عم  المعارؼ  دخمكا عمول ايلؼ كالّـ ؛ لوص   ل ك 
، كلما كايت الجمػؿ توػع كػذلؾ ، كاةتػوج  لػ  جرواػا صػعات عمػ  المعػارؼ ، 
 دخمكا عمواا ما تتعرؼ  ل ، كما  دخمكا عمػ  (إػارب( ك (رجػؿ(  عيػد ةصػد 

 (ِ( التعروؼ ما تتعرؼ  ل((
وعيػػػي ، كمػػػا هػػػك كاإػػػ  مػػػف كّمػػػل ،  يكػػػل كمػػػا اسػػػتعممت (اؿ(  داة 

، يةػػك : هيكػػاتي زوػػدنا العػػائز ، اسػػتعممت  وتكصػػؿ  اػػا لكصػػؼ المعرفػػض  ػػالمعرد
(الذم(  داة وتكصؿ  اا لكصؼ المعرفض  الجممض يةك : هيكاتي زودنا الذم فػاز. 
يمػػا جػػيّ  ػػػػ(الذم(  كةػػاؿ ا ػػف وعػػوش : ((الصػػمض هػػي الصػػعض فػػي المعيػػ  ، كاع

 (ّ( كصمض  ل  ذلؾ ((
 فػػإذا كايػػت هػػذه هػػي الةوووػػض فػػإٌف الإػػمور العائػػد فػػي جممػػض الصػػمض  

وكػػكف عائػػدنا عمػػ  هػػذا المكصػػكؼ ، سػػكاّ كػػاف مةػػذكفىا  ـ مػػذككرنا ، ج عمػػ  
 ايسماّ المكصكلض كما وعرب المعر كف

                                                 

 .ِّٖ/ِ( ايمالي اليةكوض: ُ(

 . ُٖٔ/ِ( المصدر يعسل  :  ِ(

 . ِّٗ/ِ(  رح المعصؿ :  ّ(
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عيػػػدما  المطمػػػب الثػػػاني : اءسػػػـ المكصػػػكؿ ميػػػر المبػػػدك  بػػػػ)اؿ( :
ة  ػػػػ (اؿ( تعػػػد كصػػػمض لكصػػػؼ  صػػػرح اليةػػػاة  ػػػاٌف ايسػػػماّ المكصػػػكلض الم ػػػدّك

ة المعػػػارؼ  الجمػػػؿ، لػػػـ وعيػػػكا  ػػػذلؾ  خػػػ راج ايسػػػماّ المكصػػػكلض غوػػػر الم ػػػدّك
ػػػٍف( ك(مػػػا( مػػػف هػػػذا الغػػػرض  صػػػعضو عامػػػضو، فاجسػػػـ المكصػػػكؿ   ػػػػ(اؿ( مذػػػؿ( مى
ـه مععػػػكؿه مػػػف  ػػػرلؼ  اٌيػػػل ((اسػػػ اسػػػتعمؿ  داة لػػػر ط المكصػػػكؼ  صػػػعتل، لػػػذلؾ عي

كفػػػي هػػػذا ووػػػكؿ   ػػػك ال ركػػػات  ػػػف ايي ػػػارم: (( ٌف  (ُ(كصػػػؿ ال ػػػيّ  غوػػػره(( 
ّن  لػػػ  الكصػػػؼ  الجمػػػؿ(( سػػػماّ الصػػػّت  ٌيمػػػا  دخمك   (ِ(هػػػا فػػػي الكػػػّـ تكصػػػ

 كورود  اسماّ الصّت: ايسماّ المكصكلض.
ف كايػػػت   كةػػػد صػػػرح   ػػػك ةوػػػاف اييدلسػػػي  ػػػافك (مػػػا( المكصػػػكلض ، كاع

 ميزلض (الذم(  ٌج  يكاا تختمؼ عياا  ػافك (الػذم( تكػكف يعتنػا لممعػارؼ ، ك(مػا( 
 (ّ(ج تككف يعتنا لممعارؼ

ػػًف(  ف جعمػػت ك(مى ػػا ، كاع المكصػػكلض  خػػت (مػػا( المكصػػكلض ، فاػػي  وإن
 ميزلػػػض (الػػػذم( ،  ٌج  يكاػػػا تختمػػػؼ عياػػػا  ػػػاٌف (الػػػذم( تكػػػكف يعتنػػػا لممعػػػارؼ ، 
ك(مىًف( المكصكلض ج تككف يعتنا لممعارؼ ، كهذا وعيي  يكاا تككف يعتنا لميكرات 

عػػف هػػذه الةوووػػض ،  ٌج  فك ميعكتاػا ج وصػػ   ظاػػاره ، كةػػد ع كػػر ا ػػف الةاجػػب 
(((مىف( ك(ما( المتاف  معي  (الذم( ج وكصػعاف ، كج وكصػؼ  امػا   وكلل :  فك
يكما كاف كذلؾ ،  مكا ككياما ج وكصؼ  اما (وعيي ج ووعاف صعض( فإيكاما  ، كاع

                                                 

، ك رح التصرو  عم  التكإو  لخالػد َٕ/ ُ( ةا وض الخإرم عم   رح ا ف عووؿ  ُ(
 .ّْٗ/ ُاجزهرم 

 .ِّٖ -ُّٖ(  سرار العر وض ص ِ(

 . َُِ/ْ( ويظر : ال ةر المةوط  ّ(
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ػػػًف( المكصػػػكلض  (ُ( كإػػػعا لممكصػػػكؼ كالصػػػعض جموعنػػػا(( ، كوعيػػػي  ػػػذلؾ  فك (مى
 تيكب دائمنا مياب مكصكفاا .

كةػػػػد ذهػػػػب اليةػػػػاة  لػػػػ   ٌيػػػػل ج وكصػػػػؼ مػػػػف  ػػػػوف المكصػػػػكجت  ٌج  ػػػػػ 
ذلػػؾ  ٌف  (ّ(( المكصػػكلض ج توػػع صػػعضن  ٌف (مػػف كلاػػذا ذكػػركا (ِ((الػػذم( كفركعاػػا

اجسـ المكصػكؿ ج وعػرب صػعض  ج عيػد ظاػكر مكصػكفل ، فػإفك (الػذم( التػي 
عض  ذا  ٌكػػد اليةػػاة  ٌياػػا تسػػتعمؿ كصػػمض لكصػػؼ المعرفػػض  الجممػػض، ج تعػػرب صػػ

ةػػذؼ مكصػػكفاا ؛ ييكاػػا توػػكـ عيدئػػذ موامػػل ، كهػػذه ةوووػػض يةكوػػض ، فالكصػػؼ 
فيةػػك:  ة ػػؿ الطالػػب الػػذم  (ْ(ووػػع فػػي مكإػػع المكصػػكؼ ؛ ييكػػل وػػدٌؿ عموػػل 

فػػػاز، وعػػػرب (الطالػػػب( فػػػاعّن ك (الػػػذم( صػػػعض لػػػل، لكػػػف عيػػػد ةػػػذؼ العاعػػػؿ 
معاعػؿ المةػذكؼ، كةكليا:  ة ؿ الذم فاز، ج تعػرب (الػذم( عيػد اليةػاة صػعض ل

 ؿ تعرب عيدهـ فاعّن ؛ فأف المكصكؼ  ػػ (الػذم( غال نػا مػا وةػذؼ ل ػوكعل 
عرا ػػػل ، كلكػػػف هػػػذا ج  كمعرفتػػػل، توػػػكـ الصػػػعض (الػػػذم( موامػػػل فتاخػػػذ ةكمػػػل كاع
وصٌ   ف وعيي  لغاّ المكصكؼ المةذكؼ ، كما  ٌوٌيا ذلػؾ ة ػؿ ةموػؿ فػي ةكلػل 

ـي(}ا سراّ :  ( فك هىػذىا اٍلويٍر فى ًوٍاًدمتعال :   {ًٗلمكًتي ًهيى  ىٍةكى
فػػػػ(مىٍف(  ذف مذػػػؿ (الػػػذم( فػػػي هػػػذا ال ػػػاب  ٌج  ٌياػػػا تختمػػػؼ عياػػػا  ػػػاٌف 
مكصكفاا ج وصٌ   ظااره ، كما ةمياه في (الػذم( يوكلػل هيػا فػي (مىػف( ، كهػك 
 ٌف الإػػػػمور العائػػػػد فػػػػي صػػػػمتاا ج وعػػػػكد عمواػػػػا،  ػػػػؿ وعػػػػكد عمػػػػ  مكصػػػػكفاا 

لمةذكؼ لوس معرفض،  ؿ يكػرة عامػض ؛ يٌف (مىػف( المةذكؼ كهذا المكصكؼ ا
                                                 

 . ٖٖٖ/ِ( ايمالي اليةكوض  ُ(

 . َّٖ/ِ( ويظر :  رح المعصؿ ج ف وعوش  ِ(

، ، كل ػػاب  ٖٖٖ/ِ، كايمػػالي اليةكوػػض  َّٖ/ِ( ويظػػر :  ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش  ّ(
 . ٓٗا عراب لمعاإؿ ايسعراوويي ص 

 .. ِْٗ/ُ( ويظر : الموتإب  ْ(
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لوست مذؿ (الذم( كصمضن لكصؼ المعرفض  الجممض،  ؿ هي كصمضه لكصؼ مػا 
 هك م اـه عاـه غور مةددو  الجممض. 

ػػػٍف( اسػػػـ مػػػ اـ ووػػػع معياهػػػا عمػػػ  المعػػػرد  كةػػػد ذهػػػب اليةػػػاة  لػػػ   ٌف (مى
: جاّيي مىفٍ  ّن ػٍف  كالمذي  كالجمع كالمذكر كالمؤيث، توكؿ مذ ػٍف ةامػا كمى ةػاـ كمى

ػػٍف جػػاؤكؾى  ّىاؾى كمى ػػٍف جػػا ػػٍف جاّتػػاؾى كمى ػػٍف فيٍمػػفى ك عجى ىيػػي مى ػػٍف ةػػامكا كمى ةامتػػا كمى
كمىٍف جٍئيؾى 
)ُ.) 

ػػػػٍف(  ذا كةػػػػع معياهػػػػا عمػػػػ  معػػػػرد لػػػػـز  فػػػػراد  كهػػػػذا الكػػػػّـ وػػػػكهـ  ٌف (مى
ذا كةػع عمػ  جمػع  ذا كةػع عمػ  مذيػ ، لػـز تذيوتػل ، كاع الإمور العائد عمواػا، كاع

ذا كةع عمػ  مؤيػث لػـز تايوذػل  لـز ذا كةع عم  مذكر لـز تذكوره ، كاع جمعل ، كاع
، كلوس ايمر كػذلؾ ، كهػك خػّؼ مػا  جمعػكا عموػل، فإٌيػل ومػـز  فػراد الإػمور 
ػػػا  ػػػٍف( عمػػػ  معػػػردو  ـ مذيػػػ   ـ جمػػػعو ، فاػػػي تسػػػتعمؿ دائمن سػػػكاّ كةػػػع معيػػػ  (مى

مور، كلػـ  جػد فػي كتػب  معي  اليكرة العاٌمض ، كتعٌ ر عف ذلؾ كمٌػل  ػإفراد الإػ
اليةك التي رجعت الواا  كاهد مف كػّـ العػرب ،  ك   ػعارهـ كرد فواػا العائػد 
ٌيمػػػا اةتصػػػر اليةػػػاة فػػػي هػػػذا ال ػػػاب عمػػػ  ايمذمػػػض  مؤيذنػػػا اك مذٌيػػػ   ك جمعنػػػا، كاع
المصيكعض التي كإعكها لمتمروف ، كةٌممػا يجػد فػي الوػر ف الكػروـ تايوػث العائػد 

 مض (مىٍف( كرٌ ما كجديا هذا في تكا عاا  ك تذيوتل  ك جمعل في ص
ػػٍف( فػػي الوػػر ف الكػػروـ  ٌج فػػي مكإػػعوف  ((كلػػـ وػػرد جمعنػػا فػػي صػػمض (مى

لىػٍك كىػاييكٍا جى في ةكلل تعال  : ( ـك كى ػ ًمٍيايـ مكػف وىٍسػتىًمعيكفى ً لىٍوػؾى  ىفىاىيػتى تيٍسػًمعي الصح كى
{) ًمػػفى ال كػػ{ كفػػي ةكلػػل تعػػال  : (ِْوػػكيس: وىٍعًوميكفى ػػكفى لىػػلي( كى ػػف وىغيكصي وىاًطوًف مى

كجمع العائد في سكرة ايي وػاّ ةػد وكػكف لمتاكوػد عمػ  كذػرة مػف { ِٖايي واّ: }
معػػاياـ فػػي سػػ ،  غػػكاره ، ككػػذلؾ   كػػايكا وغكصػػكف لػػل ال ةػػر ، مػػف الجػػف ، كاع

                                                 

، كالصػػةاح لمجػػكهرم ص  ُِٕ( ويظػػر : الصػػاة ي فػػي فوػػل المغػػض ج ػػف فػػارس ص  ُ(
 .ُْٕ/ ُ، ك رح ا ف عووؿ َُِ، ك رح ةطر اليدل صََُٓ
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(وسػتمعكف( فػػي سػكرة وػػكيس ، رٌ مػػا لػل عّةػػض  مػػا ((ركاه ال واوػي عػػف الةػػاكـ 
ٌف   ػػا جاػػؿو ك  ػػا سػػعواف كايخػػيس  ػػف  ػػروؽ خرجػػكا لومػػض  سػػيده  لػػ  الزهػػرم  

لوسػػمعكا مػػف رسػػكؿ ا (صػػم  ا عموػػل كسػػمـ( كهػػك وصػػمي  الموػػؿ فاخػػذ كػػٌؿ 
رجؿ مياـ مجمسنا لوستمع ميػل، ككػؿا ج وعمػـ  مكػاف صػاة ل، ف ػاتكا وسػتمعكف 
لػػػػل ةتػػػػ   ذا  صػػػػ ةكا كطمػػػػع العجػػػػر تعرةػػػػكا فجمعاػػػػـ الطروػػػػؽ فتّكمػػػػكا كةػػػػاؿ 

ل عض: ج تعكدكا فمك ر كـ  عض سعاائكـ يكةعتـ فػي يعسػل  ػوئنا ذػـ   عإاـ
ايصػػرفكا، ةتػػ   ذا كايػػت المومػػض الذايوػػض عػػاد كػػؿ رجػػؿ مػػياـ  لػػ  مجمسػػل ف ػػاتكا 
وستمعكف لل ةت   ذا طمع العجر تعرةكا فجمعاـ الطروؽ فوػاؿ  عإػاـ لػ عض 

ض  خػذ كػؿ رجػؿ مػياـ مذؿ ما ةالكا  ٌكؿ مرة ذـ ايصرفكا، فمما كايت المومض الذالذػ
مجمسل ف اتكا وستمعكف لل ةت   ذا طمع العجر تعرةكا فجمعاـ الطروؽ، فوالكا: 

فو ػػدك  ٌف  (ُ( ج ي ػػرح ةتػػ  يتعاهػػد  ٌج يعػػكد، فتعاهػػدكا عمػػ  ذلػػؾ ذػػـ تعرةػػكا((
السػػػػٌر فػػػػي مجػػػػيّ العائػػػػد جمعنػػػػا ج معػػػػردنا فػػػػي سػػػػكرة وػػػػكيس كػػػػاف لوؤكػػػػد  ٌف 
المسػػػتمعوف مػػػف الم ػػػركوف سػػػًرا مػػػف غوػػػر عمػػػـ مػػػف وت عػػػكياـ لوػػػراّة الرسػػػكؿ 
ّن كايكا فػي ايةػؿ جمعنػا، ذلػؾ  ٌف ا وػض تةػدذت عػف  (صم  ا عمول كسمـ( لو

السػامع وةمػؿ (مىػف( عمػ   ةػؿ ةالض غرو ضو، يادرة الكةػكع ، ايمػر الػذم وجعػؿ 
عػػدد ممكػػف، كهػػك المسػػتمع الكاةػػد، فاةتإػػ  هػػذا الموػػاـ جمػػع العائػػد لإلخ ػػار 
 ػػاٌف المسػػتمعوف كػػايكا ذّذػػض فػػاكذر. كمػػٌد الععػػؿ (وسػػتمعكف(  ػػالكاك وع ػػر عػػف 
طكؿ استماعاـ لل، فود كايكا وصغكف لتّكة الور ف تةت جي  الظّـ ساعات 

ككردت (وسػػتمع(  ػػإفراد الإػػمور العائػػد فػػي ةكلػػل  طكومػػض ، كهػػك ج وعمػػـ  اػػـ ،
( }اييعػػػاـ:  ػػػف وىٍسػػػتىًمعي ً لىٍوػػػؾى ًمػػػٍيايـ مك { كلعمٌػػػل  يروػػػد فػػػي هػػػذه ا وػػػض ِٓتعػػػال : (كى

اسػتماع الم ػركوف لمرسكؿ(صػػم  ا عموػل كسػػمـ( جاػرنا فػي الياػػار كهػك  وػػياـ 

                                                 

 .ُِّ/ُ( سورة ا ف ه اـ  ُ(
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صػػغاّ فمػػـ ووػػتض هػػذا ا مػػف غوػػر تػػد ر كاع الموػػاـ  وػػدعكهـ  لػػ  ا سػػّـ اسػػتماعن
 جمع العائد.

كلصّح (مف( لمتع ور عػف الجمػع  ػإفراد الإػمور فػي صػمتاا، صػار 
جعمػػل  صػػوغض الجمػػع ج فائػػدة ميػػل ؛ لػػذلؾ لػػـ وػػرد ميػػل فػػي الوػػر ف الكػػروـ ،  ٌج 
لكجل  ّغي اةتاج الول السػواؽ كالكجػل الػذم  ٌوٌيػاه ،  مكػا عػكد الإػمور مذيػ  

،  ؿ وكاد ج وص   كةكعل ؛  ذ وتعٌوف في ةالض التذيوػض معرفػض عم  (مىٍف( فيادره
العدد ؛ ذلؾ  فك ا  ارة ال  العدد تزوؿ   ااـ (مىٍف( كهك خػّؼ الغػرض الػذم 
كإعت لل، لذلؾ و دك  ٌيل ج وص   ف وواؿ: جاّيي مف ةاما  ك مف  ةامتا ، 
ك عجيي مىٍف جاّاؾ،  ك جاّتاؾ ، كمػا مذػؿ اليةػاة فػّ وجػكز اسػتعماؿ (مػف( 

ذيوػػض  ٌج  ذا  ووػػا عمػػ  كإػػعاما وعوػػداف التيكوػػر كا عمػػاـ ؛ لػػذلؾ لػػـ وػػرد فػػي الت
ػػػػف( ج فػػػي صػػػػمتاا كج فػػػػي  فػػػي الوػػػػر ف الكػػػروـ تذيوػػػػض الإػػػػمور العائػػػد عمػػػػ  (مى
تكا عاا،  ؿ مذؿ هذا لـ ورد في المغض، عمػ  الػرغـ مػف  ٌف كتػب اليةػك  جػازت 

ا عػف كػّـ ا لعػرب ؛  ذ ذكػر  ٌيػل ذلؾ، كمٌذمت لل ،  ؿ جعمل ا ف خالكول خارجن
 (.ُ(لوس في كّماـ (مىف( كةعت عم  اذيوف  ٌج في  وت العرزدؽ

ػػػػٍف وػػػػا ًذئػػػػػبي             تعػػػػاؿى فػػػػإٍف عاهىػػػػػدتىيي ج تىخػػػػكيييي       يىكيػػػػٍف مذػػػػػؿى مى
 (ِ(وصطة افً 

كال اعر في هػذا ال وػت ج وعيػي مػف المذيػ  (وصػطة اف( يعسػل كالػذئب الػذم 
ّن وي ط ؽ عمول، كعم  الذئب، كعم  كٌؿ مف كاف ةالاما وخاط ل،  ؿ جعمل مذ

ٌكجا، عيويا:  م ميزكجوف كايا ، كج  : هىٌياتي مىف تزى ّن مذؿ ةالاما ، فإذا ةميا مذ
                                                 

 .ُِٖ( لوس في كّـ العرب ص ُ(

 ( ال وت في دوكايل:  ِ(

 تعشك فإٍف كافوتيي ج تخكيييي   يكٍف مذؿى مىف وا ذئبي وصطة افً  

 . َٗٓ/ ِ رح دوكاف العرزدؽ 
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ّن  عويػػل كامػػر ةن  عوياػػا: فػػإذا  رديػػا هػػذا المعيػػ  لػػـز  وصػػٌ   ٍف وكػػكف المػػراد رجػػ
ا، فوػد صػمةت التذيوػض استعماؿ (المذوف( العادوض ك ٍف يوكؿ: هىٌياتي الٌمذوف تزكجػ
عمٍت  اذا المعي  العاـ الم اـ((   .(ُ(هيا مع (مف( ؛ ييكاا جي

 ػوكف  المطمب الثالث : اسػتعماؿ )مىػف( المكصػكلة لصػفة مىػف يعقػؿ :
اليةػػاة المعيػػ  الػػذم اسػػتعمؿ لػػل كػػؿ اسػػـ مػػف ايسػػماّ المكصػػكلض ، فػػػ(الذم( 

ف( ، ك(التػػػي( هػػػي ووػػػع عمػػػ  كػػػؿ مػػػذكر مػػػف العوػػػّّ كغوػػػرهـ ، كجععػػػل (الػػػذو
ػػػف( (ِ(ع ػػػارة عػػػف كػػػؿ مؤيػػػث عاةػػػؿ كغوػػػر عاةػػػؿ ، كجمعاػػػا (الّتػػػي( ػػػا (مى .  مك

ػػف( فإيكاػػا تكػػكف  ػػا (مى ك(مػا( المكصػػكلوتاف فوػػد عٌرفامػػا ا ػػف وعػػوش  وكلػػل : ((ك مك
ػا (مػا( فتكػػكف   معيػ  (الػذم( ... ٌج  يكاػا ج تكػػكف  ٌج لػذكات مػف وعوػػؿ ... ك مك

. كهي توع عم  ذكات مػا ج وعوػؿ ، كعمػ  صػعات مكصكلض  معي  (الذم( ..
مػف وعوػؿ ... كةػػد ذهػب  عإػػاـ  لػ   يكاػػا توػع لمػػا وعوػؿ  معيػػ  (مىػف( كاةػػتج 

ػػػػاّ(  وكلػػػػل تعػػػػال  : ( ػػػػفى اليلسى ػػػػا طىػػػػابى لىكيػػػػـ مل كٍا مى { ك وكلػػػػل ّليسػػػػاّ : }ا فىػػػػايًكةي
ػػا  ىيىاهىا(تعػال  :  مى ةػكؿ العػػرب ، { كةكػػ    ػك زوػد مػػف ٓ}ال ػمس : (كىالسكػمىاّ كى

سػػ ةاف مػػا سػػخكركفك ليػػا ، فػػاجرل (مػػػا( عمػػ  الوػػدوـ ، سػػ ةايل ، كهػػذا كيةػػػكه 
مةمػػكؿ عيػػديا عمػػ  الصػػعض ، كةػػد ذكريػػا  ٌياػػا توػػع عمػػ  صػػعات مػػف وعوػػؿ ، 

ػا  ىيىاهىػا(فوكلل : (مىا طىابى لىكيـ ملفى اليلسىاّ(  معي  الطوب ميافك ، ( مى  كىالسكمىاّ كى

                                                 

( ويظػػر كتػػا ي : (مػػا( فػػي الوػػر ف الكػػروـ ، فػػي مكإػػكع (مػػا( المكصػػكلض  ػػوف التعروػػؼ  ُ(
ػػػف( المكصػػػكلض فػػػي  عػػػض المكاإػػػع ؛ كالتيكوػػػر ، ت ػػػا  لػػػ  (مى طٌرٍةػػػتي فػػػي كتػػػا ي هػػػذا عرإن

 ج تراكاما في ايةكاـ العاٌمض .

 . ّٕٕ-ِّٕ/ِ( ويظر :  رح المعصؿ ج ف وعوش  ِ(
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، كةاؿ : ((ةد تودـ  فك (ما( في كجكهاا اير عض توػع  (ُ(  معي  : ال ايي لاا((
  (ِ( عم  ذكات غور ايياسي ، كعم  صعات ايياسي((

كهػػذا هػػك الػػذم اسػػتوٌر فػػي كتػػب اليةػػك كاسػػتيد  لوػػل الميٍةػػدىذكف ، ةػػاؿ 
الػػػدكتكر فاإػػػػؿ السػػػػامرائي : (((مػػػػا( كتوػػػػع عمػػػػ  ذكات مػػػػا ج وعوػػػػؿ ، كعمػػػػ  

:  كؿ ما تاكؿ ... كمف الذايي ، ةكلل تعال  : صعات مف وعوؿ ، فمف ايكؿ 
كٍا مىا طىابى لىكيـ ملفى اليلسىاّ( ( ةالكا :  م : الٌطب مياٌف ،  { ّليساّ : }ا فىايًكةي

ػػا  ىيىاهىػػا }كةكلػػل تعػػال  : ( مى اهىػػا }ٓكىالسكػػمىاّ كى ػػا طىةى مى ػػا ٔ{ كىايٍرًض كى مى يىٍعػػسو كى { كى
كرى ٕسىككاهىا } تىٍوكىاهىا{ فىاىٍلاىمىاىػا فيجي  م : كال ػايي ...  فك  {  ٕ-ٓال ػمس : (}اهىػا كى

(مف( مختصض  العوّّ ... ك مكا (ما( فاي توع لػذكات مػا ج وعوػؿ ، كلصػعات 
 (ّ( العوّّ((
كالةوووػػض  ٌف (مػػا( ج توػػع لػػذكات مػػا ج وعوػػؿ ، كج لصػػعات العوػػّّ ،  

ٌيما توع لصعات ما ج وعوؿ ، فالػذم وظاػر  فك العػر  ب  ذا  رادكا التع وػر عػف كاع
ذا  رادكا التع وػر عػف  صعض المكصكؼ العائدة عمػ  العاةػؿ اسػتعممكا (مػف( ، كاع
ذات المكصكؼ ، عاةّ كاف  ـ غور عاةؿ ، اسػتعممكا (الػذم( ، ك(التػي(  مكػا 
الجمع مياما فمذكات مف وعوؿ  ، كلٌما كاف المراد مف (الذم( الذات ، اةتإ  

مػا جيسنػا، ظػاهرة ،  ك موػدرة ؛ ذلػؾ تعووف هذه الذات في ال كّـ ،  مكػا عاػدنا كاع
  فك التع ور عياا ج وتةوؽ  ٌج  تعووياا.

ػػػف( فعمػػػ  العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ ؛  ذ  يكاػػػا لٌمػػػا لػػػـ وكػػػف المػػػراد مػػػف  ػػػا (مى  مك
كإػعاا الػذات،  ػؿ المػراد صػعتاا، فوػد اةتإػ  ذلػؾ عػدـ تعوػوف هػذه الػػذات ؛ 

                                                 

-ْٔٓ/ُ، كويظػػػر : ارت ػػػاؼ الإػػػرب  ُّٖ-ّٕٗ/ِ(  ػػػرح المعصػػػؿ ج ػػػف وعػػػوش  ُ(
ْٕٓ . 

 . َْٓ/ِ(  رح المعصؿ ج ف وعوش  ِ(

 . َُِ/ُاليةك ( معايي  ّ(
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ذا  روػػدت الصػػعض لػػـز  عماماػػا ؛ لػػذلؾ لػػـز ةػػذفاا،  م: ةػػذؼ المكصػػك  ؼ، كاع
 ييكل ومـز  ف وراد مياا كؿ مف اتصؼ  اا.

كومكػػػف تكإػػػو  هػػػذه الةوووػػػض مػػػف خػػػّؿ مػػػا ةوػػػؿ فػػػي ةكلػػػل تعػػػال : 
كٍا مىا طىابى لىكيـ ملفى اليلسىاّ((  { فود ةوؿ فواا ايةكاؿ ا توض :ّليساّ : }ا فىايًكةي

  فك (ما( هيا  معي  (مف( . -ُ
  يكاا  معي  (الذم( .  -ِ
  يكل استعمؿ (ما( ييكل  راد صعض مف وعوؿ .  -ّ
كةوػػؿ : لػػػك  راد الػػػذات جسػػػتعمؿ (مػػػف(  كةػػػاؿ فػػػايكةكا مػػػف طػػػاب -ْ
 .(ُ(لكـ

 مكا فوما وتعمؽ  الوكؿ ايكؿ ، فإفك (مػا( لوسػت  معيػ  (مىػف( ، كاسػتعمؿ (مػا( 
؛ ييكل  راد الجيس ، الذم وعامؿ معاممض المعرد المذكر غور العاةؿ ، كالتوػدور 
فايكةكا الجيس الطٌوب مػف اليسػاّ ، كلػـ وسػتعمؿ (مىػف( ؛ ييكػل مػا  راد  عوػاف 

 اليساّ ك  خاصافك .
وتعمؽ  الوكؿ الذػايي ، فصػةو   فك (مػا( هيػا  معيػ  (الػذم( ك مكا فوما 

ػػا ؛ فا وػػض  اسػػتعماؿ (الػػذم(  ؛ لكيكػػل اسػػتعمؿ (مػػا( ؛ ييكاػػا  كسػػع مياػػا  عمامن
ػػػا  اسػػػتعماؿ (مػػػا( فتعيػػػي :  تعيػػػي : فػػػايكةكا الجػػػيس الطٌوػػػب مػػػف اليسػػػاّ ؛  مك

و ات كايرامؿ فايكةكا  مى يكع كاف مف  يكاع هذا الجيس الطوب ، اي كار كالذ
 كالمطموات كالعكايس . 

ا  فك (مػا( تسػتعمؿ لصػعض  ك مكا فوما وتعمؽ  الوكؿ الذالث فموس صػةوةن
ػػػف( وعوػػػؿ ، كمػػػا  ػػػاع هػػػذا فػػػي كتػػػب اليةػػػك الودومػػػض ، كالةدوذػػػض ،  ػػػؿ هػػػي  (مى

                                                 

عرا ػػػػل لمزجػػػاج ُ( ،   ْٓ، كمػػػػاّات الوػػػر ف لمعويػػػػي ص  َٕ/ِ( ويظػػػر : معػػػػايي الوػػػر ف كاع
 .َُِ/ُ، كمعايي اليةك  َٔٓ/ّ، كالدر المصكف  ِٔٓ/ُكالت واف في  عراب الور ف 
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تستعمؿ لصعض ما ج وعوؿ ، فا وض  استعماؿ (مػا( تعيػي : المعيػ  الػذم توػدـ 
 ذكره .

ا كما  جمع اليةػاة ك مكا فوما  ا  وإن وتعمؽ  الوكؿ الرا ع ، فموس صةوةن
ػػػف( تسػػػتعمؿ لػػػذكات مػػػف وعوػػػؿ ،  ػػػؿ الصػػػةو   يكاػػػا تسػػػتعمؿ لصػػػعات  ،  فك (مى
ػػف(  كةػػاؿ : فػػايكةكا المػػر ة  العوػػّّ ، فمػػك  راد الػػذات ؛ جسػػتعمؿ (التػػي( ج (مى
 التػػػي طا ػػػت ؛ ككوػػػؼ وصػػػ  فػػػي (مػػػف(  رادة الػػػذات ، كهػػػذه الػػػذات ج وصػػػ 
 ظاارها مع (مف( ، كج تودورها؟  ذ ج وص   ف وككف التوػدور: فػايكةكا المػر ة 

 مف طا ت .
كمجمػػػػؿ الكػػػػّـ فػػػػي هػػػػذه الوإػػػػوض ،  يكػػػػل لػػػػك  راد ذات العػػػػرد  معيػػػػ  
العادوػض ،  ك الجيسػوض جسػتعمؿ (التػػي( كةػاؿ: فػايكةكا التػػي طا ػت، كفػي كػػّ 

ايكؿ وعيي امر ة  عوياا ، كالذايي الكجاوف معي  ا فراد كالتعووف ؛ يفك الكجل 
وعيي جيسنا  عويل ، ك ٌيث ييل ع ر عف هػذا الجػيس المعػوف  الػذات المؤيذػض ؛ 

  ذ التودور: فايكةكا المراة التي طا ت.
كلػػػك  راد ذات الجػػػيس جسػػػتعمؿ (الػػػذم( كةػػػاؿ: فػػػايكةكا الػػػذم طػػػاب 

وػدور: فػايكةكا الجػيس ك فرد كذككر ؛ ييكل  راد معي  الجػيس المعػرد المػذكر كالت
 الذم طاب . 

كالةوووض  يكل لك  راد  عواف اليساّ ك  خاصافك ، جستعمؿ (الّتػي( ، 
كلك استعمؿ (مىف( كةاؿ: فايكةكا مػف طػاب ؛ لكػاف المػراد الصػعض ، يفك العػرد 
هيا مما وعوؿ، كلكاف المػراد  الصػعض كػؿ فػرد مكصػكؼ  اػا مػف غوػر تةدوػد ، 

ع كالعمـك ، كالتودور: فايكةكا  م امر ة كايت طا ت لكـ كفي ذلؾ معي  الجمو
، كيفرد العائد ؛ ييكل هك ايصؿ كايكذر ، كما ت وف هذا في الم ةث السػا ؽ 
كلجػػاز التايوػػث كايغمػػب التػػذكور، كمػػا جػػاز ذلػػؾ فػػي (مػػف( ال ػػرطوض فػػي مذػػؿ 

تىعٍ ةكلل تعال  : ( مىف وىٍوييٍت ًميكيفك ًلمكًل كىرىسيكًلًل كى تىٍوًف كى ػرك ا يحٍؤًتاىا  ىٍجرىهىػا مى اًلةن مىٍؿ صى
ػا(} { فالخطػاب مكجػل  لػ  يسػاّ رسػكؿ ا ُّايةزاب: كى ىٍعتىػٍديىا لىاىػا ًرٍزةنػا كىًرومن
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صػػم  ا عموػػل كسػػمـ جمػػوعاف ،  ٌج  يكػػل  فػػرد العائػػد كذككػػره فػػي (وويػػت( ك يذػػل 
 في (تعمؿ(. 

صػعض الجػيس ؛ لػذلؾ ذككػر   ما (ما( فود استعممت في ا وض لتع ر عف
الإمور العائد كلـ وؤيذل ؛ ييكل لـ وعد عمػ   ةػاد مػف وعوػؿ مػف ا يػاث كهػذا 
مػا صػػرح  ػػل الط ػػرم مػػف  ٌيػػل اسػػتعمؿ (مػػا( كلػػـ وسػػتعمؿ (مػػف( ((ييكػػل لػػـ وػػرد 

ػا طىػابى  م : استعمؿ (ما( كةاؿ : ( (ُ( عواف اليساّ ك  خاصاف((  كٍا مى فىػايًكةي
ػػػػػفى اليل  ػػػػػاّ( ييكػػػػػل  راد  جيػػػػػاس اليسػػػػػاّ ، كجػػػػػيس ايرامػػػػػؿ ،  ك جػػػػػيس لىكيػػػػػـ مل سى

المطموػػػات ،  ك جػػػيس الذو ػػػات  ،  ك جػػػيس اي كػػػار ، كالمعيػػػ  : فػػػايكةكا  مك 
   جيس كاف طاب لكـ مف  جياس اليساّ 

 دءلة )مىًف( المكصكلة عمى التنكير كالعمـك :  المبحث الثاني
ػػػف( ك )الػػػذم( : ػػػًف(  المطمػػػب األكؿ : )مى اسػػػتدؿ اليةػػػاة عمػػػ   فك (مى

 المكصكلض معرفض  دلوموف :  جممض الصمض ، كجعماا  ميزلض (الذم( .
مػػٌر  فك اليةػػاة ذه ػػكا  لػػ   فك ايسػػماّ المكصػػكلض،  ك جممػػة الصػػمة : 

،  (ِ( سػػماّ الصػػّت سيػػملوت  اػػذا اجسػػـ ؛ ييكاػػا تعتوػػر  لػػ  صػػّت تكإػػةاا
تكػػػػكف  ٌج جممػػػػض ، كهػػػػذه ةجػػػػض  اطمػػػػض  كمػػػػف المعػػػػركؼ  فك هػػػػذه الصػػػػّت ج

كاإةض ال طّف ، ةت   فك اليةاة  يعسػاـ لػـ وسػتطوعكا  خعػاّ ذلػؾ ، ذلػؾ  فك 
الجممػػض تعػػد يكػػرة ،  ك فػػي ةكماػػا ، كهػػذا مػػا وجمػػع عموػػل اليةػػاة ، ، فوػػد توػػدـ 

 ج تراهػػا تجػػػرم  كصػػافنا عمػػػ   (ّ(ةػػكؿ ا ػػف جيػػػي : ((كذلػػؾ  ٌف الجمػػػؿ يكػػرات

                                                 

 .ِْٓ/ٕ( جامع ال وافُ(

 .َّٖ -ّٕٗ(  سرار العر وض ي ي ال ركات  ف ايي ارم ص  ِ(

، كالت وػاف فػي  عػراب  ُْٓعيػد اليةػاة يكػرة ، ويظػر دجئػؿ ا عجػاز ص ( تعد الجممض ّ(
 .ّٕٓ/ِ، ك رح المعصؿ ج ف وعوش ُٓ/ِالور ف 
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يكػػػػػل ةػػػػػد ذ ػػػػػت  فك الجممػػػػػض يكػػػػػرة كمةػػػػػاؿ  ف تكصػػػػػؼ المعرفػػػػػض اليكػػػػػرات ... ي
 ،  ( ُ( اليكرة((

ػػػػًف( المكصػػػػكلض  جممػػػػض الصػػػػمض ، كجممػػػػض  فكوػػػػؼ وصػػػػٌ   ف تتعػػػػرؼ (مى
الصػػمض يكػػرة ؟! فاػػذا خػػّؼ الميطػػؽ ،  ذ فاةػػد ال ػػيّ ج وعطوػػل ، كةػػد ايت ػػل 

ّن : (( فك الجمػؿ يكػرات فكوػؼ  اليةاة عم  هػذه الةوووػض ، فوػد ةػاؿ الرإػي مػذ
 (ِ( تيعرلؼ المكصكجت كتخصصاا((

ػػػف( المكصػػػكلة بمنزلػػػة )الػػػذم( : ػػػا  جعػػػؿ )مى ةػػػاؿ ا ػػػف وعػػػوش : ((ك مك
(مىف( فإيكاػا تكػكف  معيػ  (الػذم( ... كذلػؾ يةػك ةكلػؾ : جػاّيي مىػف عيػدؾ ، 

 م : الذم عيدؾ ... كمياـ مىف وم ي ،  معي  : الذم وم ي((
 )ّ) 

المكصكلض معرفض ،  يكاػا عيػدهـ  ميزلػض  فاذا هك دلوماـ عم   فك (مىًف(
 (ْ((الذم( كمعياها كتودورها

كالةوووض خّؼ ما ذه كا  لول  ،  واف ذلؾ ،  يكيا  ذا ةميا : يج  الػذم 
ػػا معيػػ  العاػػد العػػردم العائػػد  درس ، تعػػٌوف  ف وكػػكف المػػراد  ةػػد معيوػػوف ،  مك

الجيسػػػػي ،  عمػػػػ   ػػػػخص  عويػػػػل ، كالتوػػػػدور : يجػػػػ  فػػػػّف :  ك معيػػػػ  العاػػػػد
ػا  ذا ةميػا : يجػ  مىػف درس ، تعػٌوف  ف ج وكػكف  كالتودور : يج  الدارسكف ،  مك
المػػػراد  ةػػػد هػػػذوف التوػػػدوروف ،  ػػػؿ كجػػػب  رادة معيػػػ  التيكوػػػر كالعمػػػـك ،  م : 
كجب  ف وككف التودور : يج  كؿح مف درس ، كالدلوؿ عمػ  ذلػؾ  يكػل ج وصػٌ  

ػػػػف( مةػػػػؿ (الػػػػذم( فػػػػي التراك وػػػػب التػػػػي هػػػػي فػػػػي سػػػػواؽ التعروػػػػؼ  ف تةػػػػؿ (مى
                                                 

 .ّْٓ- ّّٓ/ ُ( سر صياعض ا عراب  ُ(

 . َٗ/ّ(  رح كافوض ا ف الةاجب  ِ(

 .ُُْ،  ِّٕ/ ِ، كويظر :  َّٖ-ّٕٗ/ِ(  رح المعصؿ ج ف وعوش ّ(

، ك ػػػرح التسػػػاوؿ ج ػػػف مالػػػؾ  ُٕالي ػػػكم ، لمعك ػػػرم ص  ( ويظػػػر :  عػػػراب الةػػػدوث ْ(
 .ِّٔ/ُ، كهمع الاكامع  ُٔٗ،  ُْٗ، ك رح التساوؿ لممرادم ص  ُِْ/ُ
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كالتعووف ، ج في سواؽ التيكور كالعمكـ ؛ لذلؾ ص   ف وواؿ : يج  زوده الذم 
درس ،  ك يجػػػ  الطالػػػب الػػػذم درس ، كمػػػا صػػػ    ف ووػػػاؿ : يجػػػ  زوػػػده مػػػف 

 درس ،  ك يج  الطالب مف درس .
ػػػًف( المكصػػػكلض لوسػػػت  ميزلػػػض (الػػػذم( ، فامػػػا معيوػػػاف  فالةوووػػػض  فك (مى
ذا صػػٌ   يكاػػا تةػػؿ مةماػػا فػػي تراكوػػب لغكوػػض ، فاػػذا ج وعػػكد  لػػ   مختمعػػاف ، كاع
يكما وعكد  ل   فك هذه التراكوػب وصػ  فوامػا هػذاف المعيوػاف   ٌياما مترادفاف ، كاع
ػػًف( المكصػػكلض  ميزلػػض (الػػذم( لصػػٌ   ف تكػػكف ايكلػػ   ميزلػػض  ، فمػػك كايػػت (مى

ذ وصػػٌ   ف ووػػاؿ : الكتػػاب ايخوػػرة فػػي كػػؿ مكإػػع ، كلػػوس ايمػػر كػػذلؾ ،  
 الذم ةراتل معود ، كج وص   ف وواؿ : الكتاب مىف ةر تل معود .

ك(مىًف( المكصكلض وصػم   ف توػع خ ػرنا  كذػر مػف صػّح (الػذم( لػل ، 
كالسٌر في ذلؾ  فك ايصؿ في الخ ر  ف وككف يكرة ،  ك  تع ور  دؽ ، ك عـ ، 

ػػػًف(  فك الخ ػػػر ج  ػػػدك مػػػف  ف وكػػػكف كاةعنػػػا مكةػػػ ع المجاػػػكؿ ، كهػػػذا مػػػا وّئػػػـ (مى
المكصػػػكلض لػػػدجلتاا عمػػػ  معيػػػ  التيكوػػػر كالعمػػػـك ،  كذػػػر ممػػػا وّئػػػـ (الػػػذم( 
لػػػدجلتاا عمػػػ  معيػػػ   المعرفػػػض العادوػػػض ،  ك المعرفػػػض الجيسػػػوض ، فػػػيةف يوػػػكؿ 
ّن : السعود مىف  طاع ا ، كال وي مف عصاه ، كلاذا جاّ الةدوث الي ػكم  مذ

ػػػػػف( مػػػػػ ف دكف (الػػػػػذم( ، فػػػػػي ةكلػػػػػل ، صػػػػػم  ا عموػػػػػل كسػػػػػمـ ،  اسػػػػػتعماؿ (مى
((المسمـ مىف سمـ المسممكف ًمف لسايل كوده ، كالمااجر مىف هجػر مػا ياػ  ا 

 (ُ( عيل(( متعؽ عمول.
فػػػ(الذم( ج تكػػكف صػػالةض يف توػػع خ ػػرنا فػػي مذػػؿ هػػذا السػػواؽ ، كمػػا 

ت اسنػا  ػوف صمةت لػل (مىػف( ، وإػاؼ  لػ  ذلػؾ  فك اسػتعماؿ (الػذم( وةػدث ال
معيوي الخ روػض كالكصػعوض ، فمػك ةوػؿ : المسػمـ الػذم سػمـ المسػممكف مػف لسػايل 

                                                 

،  ْْٖٔ، رةػػػػػـ الةػػػػػدوث  ّّٖ/ُُ( ويظػػػػػر : فػػػػػت  ال ػػػػػارم  ػػػػػرح صػػػػػةو  ال خػػػػػارم  ُ(
 . ُِْٖ، رةـ الةدوث  َِِ/ِكصةو  مسمـ   رح اليككم 
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كوػػػػػده ، جلتػػػػػ س معيػػػػػ  الخ ػػػػػر  الصػػػػػعض ، لصػػػػػّح (الػػػػػذم(  ف تكػػػػػكف صػػػػػعض 
لػػػػػ(المسمـ( ج خ ػػػػرنا عيػػػػل ، كهػػػػذا المػػػػ س ج وةػػػػدث ال تػػػػض  اسػػػػتماؿ(مىف( ؛ يفك 

 (مىًف( المكصكلض ج توع صعض  إجماع اليةاة . 
ػػا تصػرو  اليةػاة  ػػافك ايسػماّ المكصػكلض التػػي ك  الػدلوؿ عمػ  ذلػؾ  وإن

وصػػ   ف تكػػكف م تػػد  ، وخ ػػر عيػػل ، هػػي (الػػذم( ك (اؿ( مػػف دكف ايسػػماّ 
المكصػػػػكلض ايخػػػػرل ، كةػػػػد تطػػػػرؽ اليةػػػػاة  لػػػػ  هػػػػذه الوإػػػػوض تةػػػػت عيػػػػكاف : 
ود ا خ ار  ػ(الذم( ك ايلؼ كالّـ ، يةك : الذم هك ميطمؽ زود ، الذم ةاـ ز 

 (ُ(، الذم  كرمتل زود
كهذا وعيي  يكاـ لـ وجوزكا  ف تةؿ (مىًف( المكصكلض مةػؿ (الػذم( فػي 
مذؿ هذه ايمذمػض ؛ يفك ايصػؿ فػي الم تػد   ف وكػكف معرفػض ؛ فوّئمػل  ف ووػع 
مكةعل (الذم( ؛ لككف (الذم( معرفض ،  خّؼ (مىًف( المكصكلض ، لككف (مىًف( 

 المكصكلض يكرة .
ػا ،  فك الوػر ف الكػروـ اسػتعمؿ (الػذم( مػف دكف  كالدلوؿ ع مػ  ذلػؾ  وإن

(مىًف( المكصكلض في كؿ تركوب ، تعٌوف فول معي  التعروؼ ، كالتعووف ، كوكلل 
ـٍ تعػػػال   ـٍ لىعىمككيػػػ ـٍ كىالكػػػًذوفى ًمػػػف ةىػػػٍ ًمكي مىوىكيػػػ ـي الكػػػًذم خى : (وىػػػا  ىوحاىػػػا اليكػػػاسي اٍع يػػػديكٍا رى ككيػػػ
{)  {.ُِ:  ال ورةتىتكويكفى

ـى ًفػػي ًر لػػًل  ىٍف  تىػػاهي المٌػػلي كةكلػػل تعػػال  : (  ػػآجك ً ٍ ػػرىاًهو ـٍ تىػػرى ً لىػػ  الكػػًذم ةى  ىلىػػ
{) ويًموتي ـي رى ليى الكًذم ويٍةوًػي كى  { .ِٖٓل ورة : اٍلميٍمؾى ً ٍذ ةىاؿى ً ٍ رىاًهو

ّىجن طىول نػػا   كةكلػػل تعػػال  :  ػػ ـي المٌػػلي ةى ةىكيػػ زى ػػا رى كيميػػكٍا ًممك كىاتكويػػكٍا المٌػػلى الكػػًذمى (كى
{)  { ٖٖالمائدة : ىيتـي ً ًل ميٍؤًمييكفى

                                                 

،  ّٕٗ/ِ، ك رح المعصػؿ ج ػف وعػوش  ِّْ/ُ( ويظر : الغرة المخعوض ج ف الخ از  ُ(
 . ِّٔ/ُ، كهمع الاكامع  ُّٕ،  ُُْ/ّك رح كافوض ا ف الةاجب لأسترا اذم 
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ـي الكػػػػًذم كةكلػػػل تعػػػال  :  ً وػػػريكي ـٍ ً يكػػػلي لىكى يػػػتيـٍ لىػػػػلي ةىٍ ػػػؿى  ىٍف  ذىفى لىكيػػػ (ةىػػػاؿى  مى
ـي السلٍةر(}  مكمىكي  {ُٕطل : عى

فكػ  } كةكلػل تعػال  : ـى الكػػًذم كى (ً ٍ ػرىاًهو     رىةه ًكٍزرى  يٍخػػرىل({  ىج تىػًزري كىازً ّٕكى
 {  ّٖ -ّٕ: }اليجـ

ـٍ جى تيوىػاًتميكفى ًفػي سىػً وًؿ المٌػًل كىاٍلميٍستىٍإػعىًعوفى ًمػفى كةكلل تعال  :  ػا لىكيػ مى (كى
اًؿ كىاليلسىاّ كىاٍلًكٍلدىاًف الكًذوفى وىويكليكفى رى كيىا  ىٍخًرٍجيىا ًمٍف هىػًذًه اٍلوىٍروىًض الظكاًلـً  ىٍهمياىػ ا الرلجى

ًلًوا كىاٍجعىؿ لكيىا ًمف لكدييؾى يىًصورنا(}اليساّ  {ٕٓ:      كىاٍجعىؿ لكيىا ًمف لكدييؾى كى
ػػكفى }كةكلػػل تعػػال  :  ركاصي (َُ(ةيتًػػؿى اٍلخى ٍمػػرىةو سىػػاهيكفى ـٍ ًفػػي غى  { الكػػًذوفى هيػػ

 {ُُ-َُالذاروات : }
ػًف( المكصػكلض مةػؿ   فعي هذه ا وات كيةكهػا ، ج وصػٌ   ف تةػٌؿ (مى

(الػػذم( ؛  ك(الػػذوف( ييكامػػا كةعتػػا فػػي جموعاػػا صػػعض لّسػػـ المعرفػػض ة مامػػا ، 
ك(مىًف( المكصكلض ج وص   ف تككف صعض لمكصكفاما ، ييكاا  إجماع اليةػاة 

ا صعض ؛ ييكاا يكرة كالمعسروف ج توع صعض ، كالةوووض  يكل ج وص  كةكعاا هي
، كالمكصػػكؼ معرفػػض ؛  لكيكػػل ةػػد وجػػكز  ةّلاػػا مةػػؿ (الػػذم( ، ك(الػػذوف(  ذا 
ةكليا مكإعاا الكصػعي  لػ  مكإػع ال ػدؿ ؛ كجػاز ذلػؾ لجػكاز مجػيّ ال ػدؿ 
يكرة مف المعرفض ،  م :  ذا ةممياها مةمامػا كةوػؿ فػي الكػّـ : وػا  واػا اليػاس 

ذ ةػػا ػػف خموكػػـ ، كاع ػػف وةوػػي كوموػػت ، كاتوػػكا ا اع ػػدكا ر كػػـ مى ؿ   ػػراهوـ ر ػػي مى
ػف  يػتـ  ػػل مؤميػكف ،  يكػل لك وػػركـ مىػف عممكػـ السػػةر ،  كاع ػراهوـ مىػف كفػػ  ،  مى
كمػػا لكػػـ ج توػػاتمكف فػػي سػػ وؿ ا كالمستإػػععوف مػػف الرجػػاؿ كاليسػػاّ كالكلػػداف 

هـ مىف ووكلكف ر يا  خرجيا مف هذه الوروض الظالـ  هماا ، كةتؿ الخراصكف مف 
فػػي غمػػرة سػػاهكف ، كامتيػػع  ف تاخػػذ  عرا امػػا ؛  ػػؿ كجػػب  عرا اػػا  ػػدجن ؛ لمػػا 
ػًف( المكصػكلض عيدئػذ ج وّئػـ الظػاهر مػف المعيػ   ذكريا ، فوككف اسػتعماؿ (مى
المػػػػػراد ، كج وّئػػػػػـ السػػػػػواؽ فػػػػػي هػػػػػذه ال ػػػػػكاهد الور يوػػػػػض ،  ذ وتةػػػػػكؿ السػػػػػواؽ 

العمـك ، كهذا خّؼ ايصػؿ  استعمالاا مف التعروؼ كالتعووف ،  ل  التيكور ك 
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ػػػػًف( المكصػػػػكلض  ػػػػدجن مػػػػف (الػػػػذم(  ك  كايغمػػػػب ، فػػػػّ وصػػػػ   ذف اسػػػػتعماؿ (مى
(الذوف( في ال كاهد الور يوض المذككرة ، كمػا كػاف عمػ  يةكهػا ، ج يةكًوػا ، كج 

  ّغًوا . 
ػػػػًف( المكصػػػػكلض موػػػػاـ (الػػػػذم( ، كج موػػػػاـ  فممػػػػا لػػػػـ وصػػػػٌ   ف توػػػػكـ (مى

ةاطعػػض عمػػ   يكاػػا لوسػػت  معيػػ  كاةػػدة ميامػػا ، ك ٌياػػا ج  (الػػذوف( ؛ دؿ دجلػػض
تػػدؿ عمػػ  فػػرد  عويػػل ، كج عمػػ  جػػيس  عويػػل ،  ػػؿ هػػي يكػػرة دالػػض عمػػ  معيػػ  

 الجموع كالعمـك . 
كةد  جمع اليةاة عم  ميع كةكع (مىًف( المكصػكلض صػعض ،  ٌج ايكاػـ لػـ 

ّن كاإػػةن  ا ، كةػػد ذكػػرت ة ػػؿ و ويػػكا السػػٌر فػػي هػػذا الميػػع ، كلػػـ ووػػدمكا لػػل تعمػػو
ػػػػًف( المكصػػػػكلض لككياػػػػا ج توػػػػع صػػػػعض لممعرفػػػػض ، فػػػػّ ووػػػػاؿ عمػػػػ   ةموػػػػؿ  فك (مى
الكصؼ :  ة ؿ زود مىف و تسـ ، كج :  ة ؿ الطالب مىػف و تسػـ : كمػا ج وصػ  
ػػػػف و تسػػػػـ ، ؛ يفك يكػػػػرة  جعػػػػؿ المكصػػػػكؼ يكػػػػرة ، فػػػػّ ووػػػػاؿ :  ة ػػػػؿ طالػػػػب مى

ػػػًف( المكصػػػكلض  روػػػد مياػػػا الدجلػػػض (طالػػػب( تػػػدؿ عمػػػ  ا ةػػػاد ، كا فػػػراد ، ك (مى
عمػػػ  معيػػػ  الجموػػػع كالعمػػػكـ ، هػػػذا مػػػف ةاػػػض ، كمػػػف جاػػػض  خػػػرل ،  يكػػػل فػػػي 
 ظاػػار المكصػػػكؼ اليكػػرة تةدوػػػد ليػػػكع الجػػيس ، فمعػػػظ (طالػػػب( ةػػدد  يكػػػل مػػػف 
ػًف( المكصػكلض مػا  يروػد مياػا التع وػر عػف فػرد  جيس الطػّب ، فػي ةػوف  فك (مى

ػػػف مػػػف  فػػػراد جػػػيس ميعػػػوكف ، لػػػ ذلؾ لػػػـز ةػػػذؼ مكصػػػكفاا ، ك ف ووػػػاؿ :  ة ػػػؿ مى
ػػف صػػعتل  يكػػل و تسػػـ ، كائينػػا مػػف كػػاف ،  و تسػػـ ، لوكػػكف المعيػػ  :  ة ػػؿ كػػؿ مى
طال نا ،  ـ معممنا ،  ـ رجّن ،  ـ امر ة ، كمف غور تةدوػد الجػيس الػذم ويتمػي 

  لول هذا المكصكؼ اليكرة .
ػًف( المكصػكلض معرفػض   ميزلػض (الػذم( ،  ٌج  يكػل مر  فك اليةػاة جعمػكا (مى

ةد ت وف  فك (مف( تستعمؿ فوما هك عاـ غور مةدد كتستعمؿ (الػذم( فومػا هػك 
 معرفض ك مره معوفه .
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ا مػف كػّـ اليةػاة  ٌف (مػف( لوسػت  داةن لمتعروػؼ، ك(الػذم(  كت وف  وإن
ػػػـ اليةػػػاة (اؿ( التعروػػػؼ عمػػػ  ةسػػػموف:  كفركعاػػػا مذػػػؿ (اؿ(  داةه لمتعروػػػؼ كويوسل

كوػػراد  اػػا فػػرده معػػوفه معاػػكده، كجيسػػوضن: كوػػراد  اػػا  فػػرادي الجػػيس  ك هػػي  عادوػػضن 
كلاػػػػذا  ػػػػاع فػػػػي كتػػػػب اليةػػػػك  ٌف المعػػػػرد المةمػػػػ   ػػػػػ(اؿ( (،ُ(جسػػػػتغراؽ ايفػػػػراد

، كالةػػؽ  ٌف كمتوامػػا معرفػػضه لعظنػػا كمعيػػ ن ،  الجيسػػوض معرفػػض لعظنػػا كيكػػرة معيػػ ن
لجيس  عويل ؛ لذلؾ ذيًكػرى ( ٌياػا ك ٌف (اؿ( الجيسوض ج وراد  اا  فرادن الجيس  ؿ ا

لتعروػػؼ العاػػد فػػإٌف ايجيػػاس معاػػكدةه فػػي ايذهػػاف متموػػزه  عإػػاا مػػف  عػػضو 
 )) فػػّ فػػرؽ  ويامػػا سػػكل  ٌف التعروػػؼ  (ِ(كويوسلػػـ المعاػػكد  لػػ   ػػخصو كجػػيسو

، كالتعروػؼ  ػػ( ؿ( الجيسػوض وػراد  ػل   ػ( ؿ( العادوػض وػراد  ػل تعوػوف فػردو مػف  فػرادو
ا تعووف  ّو كاةػدو ،  ٌج  ٌف هػذا ال ػيّ  يكمػا هػك جػيسه مػف ايجيػاس ج  وإن  ػي

 فرده مف ايفراد.
ككػػػػػذلؾ (الػػػػػذم( فإٌياػػػػػا تػػػػػرد لمػػػػػا ويػػػػػاظر هػػػػػذوف المعيوػػػػػوف ، فاجسػػػػػـ 
ف ةوػػؿ عيػػل  صػػعضو عامػػضو :  يكػػل اسػػـ مػػ اـه ج وتإػػ   ٌج  الصػػمض،  المكصػػكؿ كاع

ا  اعواياـ(( ٌج  ٌف (الذم( كفركعاا فرةت عف  (مىٍف( (( اياا تت ياكؿ ةكمن
 ٌما ( ّ(

مىػ  كيػػؿل  ٍف تتيػاكؿ فػردنا  عويػل، كوكلػل تعػال  : ( تى ىػػارىؾى الكػًذم ً وىػًدًه اٍلميٍمػؾي كىهيػكى عى
(}الممؾ :  ّو ةىًدوره ييػكٍا ك جيسنا  عويػل، كوكلػل تعػال  : {   ُ ىٍي (وىػا  ىوحاىػا الكػًذوفى  مى

ػػػػدىةىاًتكيـ  ًػػػػاٍلمىفل  الىػػػػلي ًرئىػػػػاّ اليكػػػػاًس(}ال ورة جى تيٍ ًطميػػػػكٍا صى : كىايذىل كىالكػػػػًذم وييًعػػػػؽي مى
ِْٔ})ْ) . 

                                                 

 . ُٓٗ( ويظر :  الجي  الدايي في ةركؼ المعايي لممرادم ص  ُ(

 .َٓ/ ُ( مغيي الم وب  ِ(

 . ِٕ/ ُ( الت واف في  عراب الور ف لمعك رم  ّ(

 .ّّْ/ُ( وتظر : همع الاكامع  ْ(
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كةد مر ة ؿ ةموؿ  ٌف جماكر اليةاة ذه كا  ل   ٌف اجسـ المكصػكؿ لػـ 
وتعػرؼ  ػػ(اؿ(  ػؿ  جممػض الصػمض التػي عرفتػل ك زالػت   اامػل كلكػف كوػؼ وصػػ  

 هذا كالجممض عيدهـ ج تككف  ٌج يكرةن؟!
ا ةكلاـ   ػافك الػدلوؿ عمػ   فك اجسػـ المكصػكؿ تعػرؼ  صػمتل كمر  وإن

هك  فك ايلؼ كالّـ في (الػذم( ك(التػي( زائػدتاف كلوسػتا لمتعروػؼ ؛ ييامػا لػك 
 كايتا لمتعروؼ يدل ذلؾ  ل   ف وجتمع فواما تعروعاف ، كذلؾ ج وجكز . 

كايصػػ  كايجػػدر  ف  وػػاؿ  ػػاف الػػدلوؿ عمػػ   فك اجسػػـ المكصػػكؿ لػػـ 
صمتل هك  فك (الذم( ك (التي( تعرفتا  دخكؿ (اؿ( التعروؼ عموامػا ، وتعرؼ  

فمك كاف تعروعامػا  الصػمض ؛ يدل ذلػؾ  لػ   ف وجتمػع فوامػا تعروعػاف ، كذلػؾ 
 ج وجكز 

كةػػد صػػرح ا ػػف الةاجػػب  اػػذه الةوووػػض  وكلػػل : ((كالمكصػػكؿ ج ويعػػؾ 
يػت الجممػض عف جعؿ الجممض التي معل فػي معيػ  اسػـ معػركؼ ، فمػك ةػذؼ لكا

، فاػػذه ةجػػض كاإػػةل عمػػ   فك اجسػػـ المكصػػكؿ (الػػذم( هػػك الػػذم  (ُ( يكػػرة((
 عٌرؼ الصمض

ذا كػاف اليةػػاة ةػد  جمعػػكا عمػ   فك (الػػذم( معرفػض ، كلاػػذا اسػػتعممت  كاع
كصػػمض لكصػػؼ المعرفػػض  الجممػػض ، فػػإفك (مػػف( المكصػػكلض عمػػ  خػػّؼ ذلػػؾ ، 

ف لػػـ وصػرةكا  اػػا ، مػف ذلػػؾ كفػد تإػػمف كػّـ اليةػػاة تاكوػد هػػذه الوإػوض ، كاع 
ػػف( المكصػػكلض  اياػػا تجػػيّ  معيػػ  ((الػػذم كفركعػػل   جمػػاعاـ عمػػ  تعروػػؼ (مى

 (ِ( مف المذي  كالمجمكع كالمؤيث((

                                                 

 .  ّٖٓ/ِ( ايمالي اليةكوض :  ُ(

،  ِِّ/ُ، ك ػػرح التسػػػاوؿ ج ػػف مالػػػؾ  ُّٗ،  َُٓ/ّ(  ػػرح كافوػػض ا ػػػف الةاجػػب  ِ(
 . ِّٔ/ُكهمع الاكامع 
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فػػػ(مف( المكصػػكلض لػػك لػػـ تكػػف يكػػرة عامػػض ، لمػػا كايػػت  إجمػػاع اليةػػاة 
تجيّ  معيػ  : (الػذم( ك(التػي( ، ك(المػذاف( ك(المتػاف( ، ك(الػذوف( ك(الّئػي( 

فػٍت  صػعض عامػض ،  جموػع معايواػا  ايكاػا ((اسػـ مػ اـ((،  كصػٌرح  (ُ(  ؿ ةد عيرل
ا ف وعوش  يكرة (مف( المكصكلض  وكلل : ((اعمـ  فك (مف( اسـ م اـ ووع عم  

كةاؿ : ((اعمػـ  ٌف (مىػف( لعظاػا كاةػد مػذكر ، كمعياهػا معيػ   ذكات ما وعوؿ((
 (ِ( الجيس ؛   ااماا((

ره  ٌف (الػذم( كفركعاػا تسػتعمؿ فػي الكػّـ  داةن كةد  ٌوف ا ف جيي كغو
لتعروػػػػػؼ الجممػػػػػض، لكصػػػػػؼ المعرفػػػػػض  اػػػػػا، يٌف مػػػػػف  ػػػػػركط الصػػػػػعض  ٍف تت ػػػػػع 
المكصػػكؼ فػػي التعروػػؼ كالتيكوػػر، فوكػػكف اجسػػـ المكصػػكؿ (الػػذم( هػػك الػػذم 
عػػرؼ الصػػمض كلوسػػت الصػػمض هػػي التػػي عرفتػػل ، كةػػد جعػػؿ اليةػػاة كالمعر ػػكف 

ا المعرفػض فػي ا عػراب فاكتسػ ت دجلتػل اجسػموض (الذم( تيكب ميػاب مكصػكفا
ػػػػٍف( التػػػػي عػػػػدت  كالمعرفوػػػػض ، فعيػػػػدكت عيػػػػدهـ اسػػػػمنا معرفػػػػضن، كةػػػػد ت ػػػػٌوف  ٌف (مى
مكصػػػكلض تػػػدخؿ إػػػمف هػػػذا الغػػػرض ،  ٌج  ياػػػا لػػػـ تسػػػتعمؿ كصػػػمض لكصػػػؼ 
المعرفػػض  الجممػػض،  ػػؿ اسػػتعممت فػػي الكػػّـ كصػػمض لكصػػؼ مػػا هػػك مػػ اـه غوػػر 

العمػػض التػػي  دت  لػػ  عػػد (الػػذم( معرفػػضن غوػػر مكجػػكدة  معرفػػض  الجممػػض، فتكػػكف
ػػػػًف( المكصػػػػكلض ؛ ييكػػػػل كمػػػػا يا ػػػػت (الػػػػذم( ميػػػػاب مكصػػػػكفاا المعرفػػػػض  فػػػػي (مى
ػػػٍف( ميػػػاب مكصػػػكفاا اليكػػػرة العامػػػض  فاكتسػػػ ت دجلتػػػل فػػػي التعروػػػؼ ، يا ػػػت (مى

 فاكتس ت دجلتل في التيكور كالعمكـ .
مػف  شػرط كاءسػتفىاـ :المطمب الثاني : ع قػة )مىػف( المكصػكلة بال

المعركؼ  إجماع اليةاة  فك  سماّ اجستعااـ ك سػماّ ال ػرط تيعػدح مػف ايسػماّ 
اليكرة ، كالم امػض ، ةتػ   يكاػـ جعمكهػا مػف مسػكغات كةػكع الم تػد  يكػرة ، ةػاؿ 

                                                 

 ََُٓ( الصةاح لمجكهرم  ُ(

 ُْٓ/ِ(  رح المعصؿ ج ف وعوش  ِ(
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ا ػػػف الخ ػػػاز : ((كةػػػؽ الم تػػػد   ف وكػػػكف معرفػػػض ... كو تػػػد   ػػػاليكرة ... كلػػػذلؾ 
ػػف ووػػـ  ةػػـ معػػل ،  ك ...  ف صػػكر ...  ف وكػػكف الكػػّ ـ  ػػرطنا  ، كوكلػػؾ : مى

وككف لّستعااـ ، كوكلؾ : مىف عيدؾ ؟((
)ُ) 

كةاؿ ا ف عصعكر : ((كالم تد  ج وكػكف  ٌج معرفػض ، كج وكػكف يكػرة   
 ٌج   ػػػركط ، كهػػػي  ف تكػػػكف مكصػػػكفض ...  ك تكػػػكف اسػػػـ اسػػػتعااـ ،  ك اسػػػـ 

 (ِ(  رط((
 تػداّ  ػاليكرة   ػرط العائػدة ، كتةصػؿ كةاؿ السػوكطي : (( وجػكز اج 

ػػف  غال نػػا  اةػػد  مػػكر : ...  ف تكػػكف كاج ػػض التصػػدور ، كاجسػػتعااـ ، يةػػك : مى
عيدؾ ؟ كال رط ، يةك : مىف ووـ  ةـ(( 
)ّ) 

فػ(مىًف( المكصكلض لك لـ تكف تعود معي  التيكوػر كالعمػكـ ، لمػا جػاّت 
ػػػًف( اجسػػػتعااموض اليكػػػ ػػػًف( ال ػػػرطوض ك(مى ػػػًف(  معظاػػػا (مى رتوف الم امتػػػوف ،  ػػػؿ (مى

ػػًف(  ػػًف( المكصػػكلض معيػػ  ال ػػرط ، ككػػذلؾ (مى ال ػػرطوض جػػاّت مػػف تإػػمف (مى
 اجستعااموض جاّت مف تإمف (مىًف( المكصكلض معي  اجستعااـ  .

ػًف(  ك كذر مف ذلؾ  فك كتب  عراب الوػر ف كتعسػوره   ػارت  لػ    فك (مى
ػػًف( ال ػػرطوض ، كػػػ(مىف(  المكصػػكلض كردت فػػي مكاإػػع كذوػػرة مةتممػػض لمعيػػ  (مى

ابي في ةكلل تعال  : ( ًطوػػئىتيلي فىايٍكلىػػًئؾى  ىٍصػةى اطىػٍت  ًػًل خى  ىمى  مىف كىسىبى سىولئىضن كى ىةى
{) اًلديكفى ـٍ ًفواىا خى  { ُٖال ورة : اليكاًر هي

جػػػاز فػػػػي (مػػػػف( فػػػػي هػػػػذه ا وػػػػض  ف تكػػػػكف مكصػػػػكلض  معيػػػػ  (الػػػػذم( 
ّ فػي الخ ػر جسػتكماؿ ال ػركط ، كوجػكز كجػاز دخػكؿ العػا كالخ ر (فاكلئػؾ( ،

 ف تككف  رطوض ، كالجكاب ةكلػل : (فاكلئػؾ( كعمػ  كػّ الوػكلوف فمةماػا الرفػع 
                                                 

 . ََْ-ّٖٗ/ُ( الغرة المخعوض في  رح الدرة ايلعوض  ُ(

 .  ُِّ-ُِِ( المورلب ص  ِ(

 . ِّٖ-ُّٖ/ُ( همع الاكامع  ّ(
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 اج تػػداّ ، كعيػػد جعػػؿ (مػػف( مكصػػكلض وكػػكف الخ ػػر (فاكلئػػؾ( كمػػا  عػػده ، كج 
وكػػػكف لوكلػػػل (كسػػػب سػػػوئض( كمػػػا عطػػػؼ عموػػػل مةػػػؿ مػػػف ا عػػػراب ؛ لكةكعػػػل 

وض ، فوػػػد اختمػػػؼ فػػػػي خ رهػػػا ،  ٌمػػػا ال ػػػػرط  ك صػػػمض ،  ٌمػػػا عيػػػد جعماػػػػا  ػػػرط
الجػػزاّ ،  ككّهمػػػا ، كوكػػكف ةكلػػػل (كسػػػب( كمػػا عطػػػؼ عموػػػل فػػي مةػػػؿ جػػػـز 

 .  (ُ( ال رط  
ػػف( فػػي  ككػػذلؾ جػػاز هػػذاف الكجاػػاف : المكصػػكلض كال ػػرطوض ، فػػي (مى

ػػا لىػػلي ًفػػي ا ًخػػرىًة ًمػػٍف  ػػًف اٍ ػػتىرىاهي مى ػػكٍا لىمى ًممي لىوىػػٍد عى ّىؽو(} ال وػػرة : ةكلػػل تعػػال  : (كى ػػ خى
َُِ})ِ)  

فىػػثى كىجى فيسيػػكؽى كىجى ًجػػدىاؿى ًفػػي  ّى رى ػػجك فىػػ ػػف فىػػرىضى اٍلةى كةكلػػل تعػػال  : (فىمى
(}ال ورة :  جل   (ّ({ُٕٗاٍلةى

ػػذىاًب اليكػػاًر  ـك  ىٍإػػطىرحهي ً لىػػ  عى ّن ذيػػ تلعيػػلي ةىًمػػو ػػف كىعىػػرى فىايمى مى كةكلػػل تعػػال  : (كى
(}ال ور  ً ٍئسى اٍلمىًصوري   (ْ({ُِٔة : كى

ٍملي(}ال ورة :  ـي ال كٍارى فىٍموىصي   (ٓ({ُٖٓكةكلل تعال  : (فىمىف  ىًادى ًميكي
(} ؿ  كةكلػػػػل تعػػػػال  : ( ـي اٍلعىاًسػػػػػويكفى ًلػػػػؾى فىايٍكلىػػػػػًئؾى هيػػػػ لك   ىٍعػػػػدى ذى ػػػػف تىػػػػكى فىمى

 (ٔ({ِٖعمراف : 

                                                 

 ،  ُٕ/ُ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف  ُ(

 ٖٔ/ُ، كالت وػاف فػي  عػراب الوػر ف  ُُٓ/ُ( ويظر : ال واف في غروب  عػراب الوػر ف  ِ(
 . ِْٖ/ُ، كال ةر المةوط 

 . ُْْ/ِ، كال ةر المةوط  ُُّ/ُ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف  ّ(

 . ِٓٓ/ُ، كال ةر المةوط  ٔٗ/ُ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف  ْ(

 .ٗٔ/ِ، كال ةر المةوط  ُِٓ/ُ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف  ٓ(

 . ِِِ/ُ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف  ٔ(
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ػٍف  ىٍكفىػ  ً عىٍاػًدًه كىاتكوىػ  فىػًإفك المٌػ كةكلل تعػال  : ( (  ىمىػ  مى لى ويًةػبح اٍلميتكًوػوفى
 (ُ({ٕٔ} ؿ عمراف : 

ـٍ  ـٍ  ىٍجػريهي اًلةان فىمىاي كةكلل تعال  : (مىٍف  مىفى ً المكًل كىاٍلوىٍكـً ا ًخًر كىعىًمؿى صى
(}ال ورة :  ييكفى ـٍ وىٍةزى ـٍ كىجى هي مىٍوًا ٍكؼه عى ـٍ كىجى خى  (ِ({ًِٔعيدى رى لًا

ػآًئري  ػاّكيـ  ىصى ػٍف  كةكلل تعال  : (ةىػٍد جى مى ػرى فىًميىٍعًسػًل كى ػٍف  ىٍ صى ـٍ فىمى ًمػف رك لكيػ
(}اييعاـ :  ًعوظو مىٍوكيـ ً ةى ا  ىيىٍا عى مى  (ّ({َُْعىًميى فىعىمىٍواىا كى

ّه فىاتل ىػػػػػػػػػاعه  ػػػػػػػػػٍي ًعػػػػػػػػػيى لىػػػػػػػػػلي ًمػػػػػػػػػٍف  ىًخوػػػػػػػػػًل  ى ػػػػػػػػػٍف عي كةكلػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػال  : (فىمى
كًؼ(}ال ورة :    (ْ({ًُٖٕ اٍلمىٍعري

مى  الكػًذوفى وي ىدلليكيىػلي   كةكلل تعال  : ا ً ٍذميلي عى (فىمىف  ىدكلىلي  ىٍعدىمىا سىًمعىلي فىًإيكمى
ًموـه(}ال ورة :  (ٓ({ًُُٖ فك الٌملى سىًموعه عى

ػزىاؤيهي كىػذىًلؾى يىٍجػًزم  زى ؤيهي مىف كيًجدى ًفي رىٍةًمًل فىايػكى جى كةكلل تعال  : (ةىاليكٍا جى
( }وكسؼ :   (ٔ({ٕٓالظكاًلًموفى

ػجك اٍل ىٍوػتى  ىًك  ػٍف ةى عىا كىاٍلمىٍركىةى ًمػف  ىػعىآًئًر المٌػًل فىمى كةكلل تعال  : (ً فك الصك
ًمػوـ( ٍوػرنا فىػًإفك المٌػلى  ىػاًكره عى مىف تىطىككعى خى مىٍوًل  ىف وىطكككؼى ً ًامىا كى يىاحى عى ّى جي   اٍعتىمىرى فى

  (ٕ({ُٖٓ}ال ورة : 
                                                 

 . ََٖ/ِ( ويظر : ال ةر المةوط  ُ(

 . ِٔ/ُ، كالت واف في  عراب الور ف  ّّٓ/ُ( ويظر : ال ةر المةوط   ِ(

 . ّْٗ/ُ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف  ّ(

 . َُِ/ُ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف  ْ(

 . ُِِ/ُ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف  ٓ(

 . ِْٔ/ٓ( ويظر : ال ةر المةوط  ٔ(

-ُِٗ/ُ، كال وػػاف فػػي غروػػب  عػػراب الوػػر ف  ٕٔ/ُ( ويظػػر : م ػػكؿ  عػػراب الوػػر ف  ٕ(
 ، .  َُٗ/ُ، كالت واف في  عراب الور ف  َُّ
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ػػػؾى فً كةكلػػل تعػػػال  :  آجك ػػػٍف ةى ػػػاّؾى ًمػػػفى اٍلًعٍمػػػـً فىويػػػٍؿ (فىمى ػػػا جى وػػػًل ًمػػػف  ىٍعػػًد مى
ـك يىٍ تىًاػٍؿ فىيىٍجعىػؿ  ـٍ ذيػ ـٍ كى ىيعيسىيىا ك ىيعيسىكي ًيسىاّكي ًيسىاّيىا كى ـٍ كى تىعىالىٍكٍا يىٍدعي  ىٍ يىاّيىا كى ىٍ يىاّكي

{) مى  اٍلكىاًذً وفى   (ُ({ُٔاؿ عمراف : لكٍعيىضي الٌمًل عى
ػػػافى كةكلػػػل تعػػػال  : (  ػػػف كى ويًروػػػدي ذىػػػكىابى الػػػدحٍيوىا فىًعيػػػدى المٌػػػًل ذىػػػكىابي الػػػدحٍيوىا مى

كىافى الٌملي سىًموعنا  ىًصورنا   (ِ({ُّْ}اليساّ :    كىا ًخرىًة كى
ػؿك كةكلل تعال  : ( رحكيـ مكػف إى ـٍ جى وىإي ـٍ  ىيعيسىكي مىٍوكي ييكٍا عى وىا  ىوحاىا الكًذوفى  مى

{)  (ّ({َُٓالمائدة ً ذىا اٍهتىدىٍوتيـٍ

اىالىضو ذيـك تىابى ًمف  ىٍعًدًه كى ىٍصػمى ى كةكلل تعال  :  ـٍ سيكّنا ً جى (مىف عىًمؿى ًميكي
  (ْ({ ْٓييعاـ : فىاىيكلي غىعيكره ركًةوـه(}ا

ًف اٍستىرىؽى السكٍمعى فىاىٍت ىعىػلي ً ػاىابه مح ًػوفه كةكلل تعال  : ( (}الةجػر :   ٌج مى
ُٖ})ٓ)                       

ـٍ كلػػػل تعػػػال  : (كة ػػػف تىً عىػػػؾى ًمػػػٍياي كرنا لكمى ػػػٍدةي ا مك ػػػٍذؤيكمن ةىػػػاؿى اٍخػػػريٍج ًمٍياىػػػا مى
ـٍ  ىٍجمىًعوف(}ايعراؼ :  ـى ًميكي اىيك  (ٔ({ُٖيىٍمأفك جى

ـٍ   كةكلل تعال  :  لىايػ ـٍ غىإىبه ملفى الٌمًل كى ٍدرنا فىعىمىٍوًا (مىف  ىرىحى ً اٍلكيٍعًر صى
 ُ({َُٔعىذىابه عىًظوـه(}اليةؿ : 

                                                 

 . ِِِ/ّ، كالدر المصكف  ٕٔٔ/ِ( ويظر : ال ةر المةوط  ُ(

 . ُُّ/ْ، كالدر المصكف   ِِٓ/ّ( ويظر : ال ةر المةوط  ِ(

 . ّْٓ/ْ( ويظر : المصدر يعسل  ّ(

، ِِّ/ُ، كال وػػاف فػػي غروػػب  عػػراب الوػػر ف  ِٖٔ/ُ( ويظػػر : م ػػكؿ  عػػراب الوػػر ف  ْ(
 . ْٓٔ/ْ، كالدر المصكف  ِّٕ/ُكالت واف في  عراب الور ف  

 . ُُٓ/ٕ( ويظر : الدر المصكف  ٓ(

، كالػدر المصػكف  ّٖٓ/ْ، كال ةػر المةػوط  ّٗ/ِ( ويظر : الت واف في  عراب لور ف  ٔ(
 . ُُٓ/ٕالمصكف 
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مىف  ىاّ فىٍموىٍكعيٍر(}الكاؼ :   (ِ({ِٗكةكلل تعال  : (فىمىف  ىاّ فىٍمويٍؤًمف كى

ػػػػػّلىًض فىٍموىٍمػػػػػديٍد لىػػػػػلي الػػػػػركةٍ  ػػػػػافى ًفػػػػػي الإك ػػػػػف كى مىفي كةكلػػػػػل تعػػػػػال  : (ةيػػػػػٍؿ مى
ًدا(}مروـ :   (ّ({ٕٓمى

وىٍاًدوًل ً لى  عىذىاًب  مىٍوًل  ىيكلي مىف تىكىجهي فىاىيكلي ويًإمحلي كى كةكلل تعال  : (كيًتبى عى
 (ْ({ْالسكًعوًر(}الةج : 

ػرىهي المكػلي ًفػي الػدحٍيوىا كىايًخػرىًة   كةكلل تعال  :  (مىف كىافى وىظيفح  ىف لكػف وىيصي
ػا وىًغػوظي(}الةج : فىٍموىٍمديٍد ً سى  ٍوػديهي مى  ىبو ً لى  السكمىاّ ذيـك ًلوىٍوطىٍع فىٍموىيظيٍر هىػٍؿ ويػٍذًه ىفك كى

ُٓ })ٓ) 
ػػػؿى المكػػػًل جتو كىهيػػػكى  ػػػك ًلوىػػػاّ المكػػػًل فىػػػًإفك  ىجى ػػػافى وىٍرجي ػػػف كى كةكلػػػل تعػػػال  : (مى

ـي(}   (ٔ({ٓالعيك كت :  السكًموعي اٍلعىًمو
ػػػؽك  ػػػٍف ةى ػػػف ًفػػػي  كةكلػػػل تعػػػال : ( ىفىمى ػػػضي اٍلعىػػػذىاًب  ىفىاىيػػػتى تييًوػػػذي مى مىٍوػػػًل كىًممى عى

  (ٕ({ُٗاليكاًر(}الزمر : 
(}ؽ :   ًيوػػبو ػػاّ ً وىٍمػػبو مح ً ػػيى الػػركٍةمىف ً اٍلغىٍوػػًب كىجى ػػٍف خى كةكلػػل تعػػال  : (مى

ّّ })ُ)   
                                                                                                                

، كالػػػدر المصػػػكف  ُُٕ/ِ، كالت وػػػاف فػػػي  عػػػراب الوػػػر ف  ُٔٔ/ِ( ويظػػػر : الك ػػػاؼ  ُ(
ٕ/ِِٖ-َِٗ . 

 . ْٕٕ/ٕ( ويظر : الدر المصكف  ِ(

 . ِّٔ/ٕ، كالدر المصكف  ِِٔ/ٔ( ويظر : ال ةر المةوط  ّ(

 . ِِٖ/ٖ، كالدر المصكف  ُِٕ/ِ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف  ْ(

 . ُِْ/ٖف ( ويظر : الدر المصك  ٓ(

 . ٗ/ٗ( ويظر : الدر المصكف  ٔ(

، كال ةػػػر المةػػػوط  ُُٕ/ْ، كالك ػػػاؼ  ّٓٔ/ِ( ويظػػػر : الت وػػػاف فػػػي  عػػػراب الوػػػر ف  ٕ(
 . َِْ-ُْٗ/ٗ، كالدر المصكف  َٔٓ/ٕ



894 

 

ػػًف( اجسػػتعااموض ،  ككػػذلؾ جػػاّت فػػي مكاإػػع كذوػػرة ممت سػػض  معيػػ  (مى
ا عراب كالتعسور، كػ(مىف( في ةكؿ ا تعػال  : (ةيػٍؿ وىػا كهذا ما جاّ في كتب 

اًة ىػضي الػدلاًر  ػف تىكيػكفي لىػلي عى اًمؿه فىسىٍكؼى تىٍعمىميػكفى مى ـٍ ً يلي عى مى  مىكىايىًتكي ميكٍا عى ةىٍكـً اٍعمى
( } اييعاـ :   { .ًُّٓ يكلي جى ويٍعًم ي الظكاًلميكفى

معيػ  (الػذم(  ك  ف تكػػكف جػاز فػي (مىػف( هيػا  ف تكػػكف مكصػكلض    
 . (ِ(استعااموض 
ػػف   ػػكفى مى ككػػذلؾ جػػاز هػػذاف الكجاػػاف فػػي ةكلػػل تعػػال : (فىسىػػٍكؼى تىٍعمىمي

ًووـه( }هكد :  مىٍوًل عىذىابه مح وىًةؿح عى   (ّ({ّٗوىٍاًتوًل عىذىابه ويٍخًزوًل كى
يدنا( }مروـ :   كةكلل تعال  : (فىسىوىٍعمىميكفى مىٍف هيكى  ىرا مككىاينا كى ىٍإعىؼي جي

ٕٓ})ْ) 
ابي  ػػػٍف  ىٍصػػػةى ػػػتىٍعمىميكفى مى ػػػكا فىسى تىػػػرى لصه فىتىرى كصي كةكلػػػل تعػػػال  : (ةيػػػٍؿ كيػػػؿا مح

ًف اٍهتىدىل( }طل :  مى رىاًط السكًكمل كى  (ٓ({.ُّٓالصل
ػػا كىػػافى  مى ػػف ويػػٍؤًمفي  كةكلػػل تعػػال  : (كى ـى مى ػػٍمطىافو ً ٌج ًلػػيىٍعمى ػػف سي مىػػٍوًاـ مل لىػػلي عى

ًعوظه( }س ا :  ّو ةى مى  كيؿل  ىٍي  (ٔ({ًُِ ايًخرىًة ًممكٍف هيكى ًمٍياىا ًفي  ىؾٍّ كىرى حؾى عى
                                                                                                                

، كال ةػػػػر  ّٖٕ/ِ، كال وػػػػاف فػػػػي غروػػػػب  عػػػػراب الوػػػػر ف  ُُٕ/ْ( ويظػػػػر : الك ػػػػاؼ  ُ(
 . ِّ/َُ، كالدر المصكف  ُّٖ/ٖالمةوط 

 ِّْ/ُ، كال واف في غروب  عػراب الوػر ف  ِٖٓ( ويظر :  عراب الور ف لميةاس ص  ِ(
 . َّْ/ُ، كالت واف في  عراب الور ف 

 . ِِّ/ٔ، كالدر المصكف  ِٖٗ/ٓ( ويظر : ال ةر المةوط  ّ(

، كالػػػػدر  ِِٔ/ٔ، كال ةػػػػر المةػػػػوط   ُٕٔ/ُ( ويظػػػػر : الت وػػػػاف فػػػػي  عػػػػراب الوػػػػر ف  ْ(
 . ّّٔ/ٕالمصكف 

 . ُِٔ/ٖ، كالدر المصكف  ُٕٔ/ٔيظر : الجامع يةكاـ الور ف ( و ٓ(

 . ُٕٕ/ٗ، كالدر المصكف  َّّ/ُ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف  ٔ(
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ػػٍف  ػػتىٍعمىميكفى مى ككٍميىػػا فىسى مىٍوػػًل تىكى يكػػا  ًػػًل كىعى كةكلػػل تعػػال  : (ةيػػٍؿ هيػػكى الػػركٍةمىفي  مى
( }الممؾ : هيكى   (ُ({ ًِٗفي إىّؿو محً وفو

عىٍميىػػا اٍلًوٍ مىػػضى الكتًػػي  ػػا جى مى ككػػذلؾ جػػاز هػػذا الكجاػػاف فػػي ةكلػػل تعػػال  : (كى
ًو ىٍوػػػػػػػًل(  مىػػػػػػػ  عى ػػػػػػػف وىيوىًمػػػػػػػبي عى ػػػػػػػف وىتك ًػػػػػػػعي الركسيػػػػػػػكؿى ًممك ـى مى مىٍواىػػػػػػػا ً ٌج ًلػػػػػػػيىٍعمى كييػػػػػػػتى عى

 . (ِ({ُّْ}ال ورة :
تكػػػػ  ً ذىا  ػػػػٍف  ىٍإػػػػعىؼي كةكلػػػػل تعػػػػال  : (ةى ػػػػوىٍعمىميكفى مى ػػػػديكفى فىسى ػػػػا ويكعى رى ىٍكا مى

 (ّ({ِْيىاًصرنا كى ىةىؿح عىدىدنا(}الجف : 
ػػًف( مةتممػػض لمعيػػ  المكصػػكلض ، كال ػػرطوض ،  كفػػي مكاإػػع جػػاّت (مى
ػذىا نا  ـى لىيىػا هىػذىا فىػًزٍدهي عى ػف ةىػدك كاجستعااموض كػ(مىف( فػي ةكلػل تعػال  : (ةىػاليكا رى كيىػا مى

 {ُٔص :  ًفي اليكار(}ً  ًإٍععنا
ػػف(  ( وجػػكز  ف تكػػكف (مى ـى ػػف ةىػػدك جػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف : ((ةكلػػل : (مى
ـى( خ رهػػا ، ك ف تكػػكف   ػػرطوض ك(فىػػًزٍدهي( جكا اػػا ، ك ف تكػػكف اسػػتعااموض ، ك(ةىػػدك
مكصػػػػػكلض  معيػػػػػ  (الػػػػػذم( كةويئػػػػػذ وجػػػػػكز فواػػػػػا كجاػػػػػاف : الرفػػػػػع  اج تػػػػػداّ ، 

زائدة ت ػ وانا لػل  ال ػرط ، كالذػايي :  يكاػا ميصػك ض  ععػؿ كالخ ر(فىًزٍدهي( ، كالعاّ 
 (ْ( مودر عم  اج تغاؿ((

ػػػػػًف( المكصػػػػػكلض يكػػػػػرة م امػػػػػض دالٌػػػػػض عمػػػػػ  العمػػػػػكـ  ،  ػػػػػاع  فمكػػػػػكف (مى
ػػػػًف( اجسػػػػتعااموض اليكػػػػرتوف الم امتػػػػوف  ػػػػًف( ال ػػػػرطوض ، ك(مى اةتمالاػػػػا لمعيػػػػ  (مى

 الدالتوف عم  العمـك . 

                                                 

 . ُُٕٗ( ويظر :  عراب الور ف لميةاس ص  ُ(

 .       ُٓٓػ ُْٓ/ِ( ويظر : الدر المصكف  ِ(

 ْٖٔ-ْٕٔ/ِ( ويظر : ال واف في غروب  عراب الور ف  ّ(

 . ِّٗ/ٗ( الدر المصكف  ْ(
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المكصكلض اسػتعممت مػف دكف (الػذم( فػي كمف جاض  خرل فإفك (مىًف( 
السػػواةات الدالػػض عمػػ  معيػػ  التيكوػػر كالعمػػـك ، ككةكعاػػا فػػي سػػواؽ اجسػػتعااـ 
ػػؽل ةيػػًؿ المٌػػلي  ػػف وىٍاػػًدم ً لىػػ  اٍلةى كىآًئكيـ مك ا يكػػارم كوكلػػل تعػػال  : (ةيػػٍؿ هىػػٍؿ ًمػػف  يػػرى

ػػؽح  ىف وي  ػؽل  ىةى ػػف وىٍاػًدم ً لىػػ  اٍلةى ػؽل  ىفىمى ػػف جك وىًاػدلمى ً ٌج  ىف ويٍاػػدىل وىٍاػًدم ًلٍمةى تك ىػعى  ىمك
( }وكيس :  ـٍ كىٍوؼى تىٍةكيميكفى ا لىكي  { ّٓفىمى

ػػػف وىػػػٍاًتي  ًمينػػػا وىػػػٍكـى  ٍوػػػره  ىـ مك ػػػف ويٍموىػػػ  ًفػػػي اليكػػػاًر خى كةكلػػػل تعػػػال  : ( ىفىمى
ًض( }فصمت :   { .َْاٍلًووىامى

مى  كىٍجًاػ ًل  ىٍهػدىل  ىمكػف وىٍمً ػي سىػًكًوا كةكلل تعال  : ( ىفىمىف وىٍمً ي ميًكً ا عى
( }الممؾ :  مى  ًصرىاطو محٍستىًووـو  { . ِِعى

 ) ػػػػػافى فىاًسػػػػػونا ج وىٍسػػػػػتىكيكفى ػػػػػف كى ٍؤًمينػػػػػا كىمى ػػػػػافى مي ػػػػػف كى كةكلػػػػػل تعػػػػػال  : ( ىفىمى
 { ُٖ}السجدة : 

ػػفٍ  ػػؽح كىمى ػػا  ييػػًزؿى ً لىٍوػػؾى ًمػػف رى لػػؾى اٍلةى ـي  ىيكمى ػػف وىٍعمىػػ هيػػكى  كةكلػػل تعػػال  : ( ىفىمى
ا وىتىذىككري  يٍكليكٍا ايىٍل ىاًب( }الرعد :  { .ُٗ ىٍعمى  ً يكمى

تىػاعى  سىينا فىايكى جًةوػًل كىمىػف مكتكٍعيىػاهي مى ٍديىاهي كىٍعدنا ةى كةكلل تعال  : ( ىفىمىف كىعى
( }الوصص :  ًروفى ًض ًمفى اٍلميٍةإى وىاًة الدحٍيوىا ذيـك هيكى وىٍكـى اٍلًووىامى  { .ُٔاٍلةى

عىٍميىػا لىػلي ييػكرنا وىٍمً ػي  ًػًل ًفػي ك  ٍوتنا فىاىٍةوىٍويىاهي كىجى مىف كىافى مى ةكلل تعال  : ( ىكى
ٍياىا(}اييعاـ :  اًرجو مل  { .ُِِاليكاًس كىمىف مكذىميلي ًفي الظحميمىاًت لىٍوسى ً خى

عى  ػػا كىسىػ ىٍت كىجى مىػػ  كيػؿل يىٍعػػسو ً مى ػػٍف هيػكى ةىػػآًئـه عى ميػػكٍا ًلمٌػػًل كةكلػل تعػػال  : ( ىفىمى
 {.ّّ يرىكىاّ( }الرعد: 

سىػينا فىػًإفك المكػلى ويًإػؿح    ًمػًل فىػرى هي ةى ولػفى لىػلي سيػكّي عىمى كةكلل تعال  : ( ىفىمىف زي
وىٍاًدم مىف وى ىاّ( }فاطر :   {ٖمىف وى ىاّ كى

ةً  ػػػًض كى ػػػف وىتكًوػػػي ً كىٍجًاػػػًل سيػػػكّى اٍلعىػػػذىاًب وىػػػٍكـى اٍلًووىامى وػػػؿى كةكلػػػل تعػػػال  : ( ىفىمى
( }الزمر :   {.ًِْلمظكاًلًموفى ذيكةيكا مىا كييتيـٍ تىٍكًس يكفى
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ٍوػره  ًرٍإػكىافو خى مىػ  تىٍوػكىل ًمػفى المٌػًل كى ٍف  ىسكػسى  يٍيوىايىػلي عى كةكلل تعال  : ( ىفىمى
( }التك ض :  مى ى  ىعىا جيريؼو هىارو  { .َُٗ ىـ مكٍف  ىسكسى  يٍيوىايىلي عى

ػػٍف  كةكلػػل تعػػال  : ػػفى السكػػمىاّ ( ىمك مىػػؽى السكػػمىاكىاًت كىايٍرضى كى ىيػػزىؿى لىكيػػـ مل خى
ضو( }اليمؿ :  دىاًئؽى ذىاتى  ىٍاجى  { .َٔمىاّ فىاىي ىٍتيىا ً ًل ةى

عىػػؿى  عىػػؿى ًخّلىاىػػا  ىٍياىػػارنا كىجى عىػػؿى ايٍرضى ةىػػرىارنا كىجى ػػف جى كةكلػػل تعػػال  : ( ىمك
ٍوفً  عىػػؿى  ىػػٍوفى اٍل ىٍةػػرى كىاًسػػيى كىجى (  لىاىػػا رى ػػػكفى ـٍ ج وىٍعمىمي ػػعى المكػػًل  ىػػٍؿ  ىٍكذىػػريهي ػػاًجزنا  ىً لىػػله مك ةى

 { ُٔ}اليمؿ : 
وىٍكً ػػػػػؼي السحػػػػػكّى  ػػػػػاهي كى ػػػػػف ويًجوػػػػػبي اٍلميٍإػػػػػطىرك ً ذىا دىعى كةكلػػػػػل تعػػػػػال  : ( ىمك

( }اليمؿ :  كفى ّن مكا تىذىككري مىعىاّ ايٍرًض  ىً لىله مكعى المكًل ةىًمو ـٍ خي وىٍجعىميكي  {ِٔكى
ػػػف ويٍرًسػػػؿي   مى ػػػاًت اٍل ىػػػرل كىاٍل ىٍةػػػًر كى ـٍ ًفػػػي ظيميمى ػػػف وىٍاػػػًدوكي كةكلػػػل تعػػػال  : ( ىمك

( }اليمػؿ :  ػا ويٍ ػًركيكفى تًػًل  ىً لىػله مكػعى المكػًل تىعىػالى  المكػلي عىمك وىاحى  يٍ ػرنا  ىػٍوفى وىػدىٍم رىٍةمى الرل
ّٔ } 

ـك ويًعوػػدي  ٍمػػؽى ذيػػ ػػف وىٍ ػػدى ي اٍلخى ػػفى السكػػمىاّ كةكلػػل تعػػال  : ( ىمك ػػف وىػػٍرزيةيكيـ مل مى هي كى
( }اليمؿ :  اًدًةوفى ـٍ ً ف كييتيـٍ صى  {.ْٔكىايٍرًض  ىً لىله مكعى المكًل ةيٍؿ هىاتيكا  يٍرهىايىكي

مىٍويىػاهيـ ملػف   مىٍويىػا ً يكػا خى ٍمونا  ىـ مكٍف خى ـٍ  ى ىدح خى ـٍ  ىهي كةكلل تعال  : (فىاٍستىٍعًتًا
(}الصافات  {ُُ:  ًطوفو جًزبو

ػػض صػػم  اسػػتعمالاا مػػف دكف (الػػذم( فػػي سػػواؽ  ػػف( يكػػرة عامك فمكػػكف (مى
 اجستعااـ  الداؿ عم  التيكور كالعمكـ .

ػػا  ػا كةكعاػػا فػي سػػواؽ ال ػرط ، كوكلػػل تعػال  : (ةىػػاؿى  ىمك كمػف ذلػػؾ  وإن
ػذىا نا يح  دح ً لىػ  رى لػًل فىويعىذل يػلي عى ـك ويػرى ـى فىسىٍكؼى ييعىذل يلي ذيػ ػٍف  مىػفى ٍٕٖكػرنا }مىف ظىمى ػا مى { كى ىمك

ػػيىويكؿي لىػػلي ًمػػٍف  ىٍمًريىػػا ويٍسػػرنا(}الكاؼ :  سى ٍسػػيى  كى ػػزىاّ اٍلةي ا فىمىػػلي جى ػػاًلةن ًمػػؿى صى -ٕٖكىعى
ٖٖ} 

ـى( صػمتل ، كجممػض (فىسىػٍكؼى ييعىذل يػلي(  مف : مكصكؿ م تد  ، كجممػض (ظىمىػ
  عدها .خ ره ، كالعاّ كاةعض في جكاب ( مكا( ، ككذلؾ ا وض التي 
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ا فىعىسىػػ   ىف وىكيػػكفى  ػػاًلةن ًمػػؿى صى ػػفى كىعى ػػف تىػػابى كى مى ػػا مى كةكلػػل تعػػال  : (فىاىمك
(}الوصص :  ٍعًمًةوفى  {ًٕٔمفى اٍلمي

ؤيكا   ـي اٍةػػػػرى ػػػػٍف  يكتًػػػػيى ًكتىا ىػػػػلي ً وىًمويًػػػػًل فىوىويػػػػكؿي هىػػػػاؤي ػػػػا مى كةكلػػػػل تعػػػػال  : (فىاىمك
 { .ًُٗكتىاً وٍل( }الةاةض : 

( خ ػره ، كالعػاّ كاةعػض فػي جػكاب  مىف : مكصكؿ م تد  ، كجممػض (وىويػكؿي
 ( مكا( ، 

اًلًل فىوىويػكؿي وىػا  ػٍف  يكتًػيى ًكتىا ىػلي ً ً ػمى ػا مى ككذلؾ الةاؿ في ةكلل تعال : (كى ىمك
ـٍ  يكتى ًكتىاً وٍل( }الةاةض :  {.ِٓلىٍوتىًيي لى

ػػف طىغىػػ  } ػػا مى وىػػاةى الػػدحٍيوىا }{ كى ذىػػرى إّكةكلػػل تعػػال  : (فىاىمك { فىػػًإفك ٍّٖلةى
ٍاكىل( }اليازعات(} ـى ًهيى اٍلمى ًةو  { .ّٗ-ّٕاٍلجى

ػػػًف اٍلاىػػػكىل  يىاىػػػ  الػػػيكٍعسى عى ـى رى لػػػًل كى وىػػػا ػػػاؼى مى ػػػٍف خى ػػػا مى كةكلػػػل تعػػػال  : (كى ىمك
ٍاكىل }اليازعات : َْ} يكضى ًهيى اٍلمى  {ُْ-َْ{ فىًإفك اٍلجى

ػػػف ػػػا( : ةػػػرؼ  ػػػرط كتعصػػػوؿ ، ك(مى ( : مكصػػػكلض فػػػي مةػػػؿ رفػػػع ( مك
فك ، كاسػػماا ،  ( صػػمتاا ، كالعػػاّ كاةعػػض فػػي جػػكاب ال ػػرط ، كاع م تػػد  ، ك(خػػاؼى

 كخ رها ،  في مةؿ رفع خ ر (مف( المكصكلض .
ػػػًف اٍسػػػتىٍغيى  } ػػػا مى ػػػدكل( ٓكمذػػػؿ ذلػػػؾ كةكلػػػل تعػػػال : ( ىمك { فىاىيػػػتى لىػػػلي تىصى

  { . ٔػ ٓ}ع س : 
ػػػاّؾى  ػػف جى ػػا مى { فىاىيػػػتى ٗ{ كىهيػػكى وىٍخ ىػػ  }ٖوىٍسػػعى  } كةكلػػل تعػػال  : (كى ىمك

ٍيلي تىمىاك ( }ع س :   {َُػ ٖعى
مف : مكصكلض في مةؿ رفع م تد   ، ك(اٍستىٍغيى ( صمتاا ، (فايػت( : 
ٍيلي تىمىاك ( : جممض اسموض في مةػؿ رفػع  العاّ كاةعض في جكاب ( مكا( ، ك( ىيتى عى

 خ ر (مف( المكصكلض .
ػػٍف  يكتًػػيى ًكتىا ىػػلي ً وىًمويًػػًل } كمذػػؿ ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  :  ػػا مى { فىسىػػٍكؼى ٕ(فىاىمك

اسىبي ًةسىا نا وىًسورنا( }اجي واؽ :   { .ٖػ ٕويةى
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ػػٍف  يكتًػػيى ًكتىا ىػػلي كىرىاّ ظىٍاػػًرًه } ػػا مى { فىسىػػٍكؼى وىػػٍدعيك َُكةكلػػل تعػػال  : (كى ىمك
 { . ُُػ َُذي يكرنا( }ايي واؽ :

ػػػف  ىعٍ  ػػػا مى ٍسػػػيى  }ٓطىػػػ  كىاتكوىػػػ  }كةكلػػػل تعػػػال  : (فىاىمك ػػػدكؽى ً اٍلةي { ٔ{ كىصى
ػػػػػريهي ًلٍمويٍسػػػػػرىل } ػػػػػف  ىًخػػػػػؿى كىاٍسػػػػػتىٍغيى  }ٕفىسىييوىسل ػػػػػا مى ٍسػػػػػيى  }ٖ{ كى ىمك ػػػػػذكبى ً اٍلةي كى { ٗ{ كى
 { َُػٓ{ ( }الموؿ :َُفىسىييوىسلريهي ًلٍمعيٍسرىل }

{ ًٕعو ىضو ركاًإوىضو } { فىايكى ًفئكةكلل تعال  : (فىاىمكا مىف ذىويمىٍت مىكىاًزوييلي }
عكٍت مىكىاًزوييلي }  { .ٗ-ٔ{ ( } الوارعض :ٗ{ فىايمحلي هىاًكوىضه }ٖكى ىمكا مىٍف خى

ػًف( المكصػكلة مكقػع النكػرة : ػًف(  المطمب الثالث : كقكع )مى هيػاؾ (مى
اليكػػرة المكصػػكفض التػػي فرةػػكا  وياػػا ك ػػوف (مػػًف( المكصػػكلض مػػف ةوػػث التسػػموض 

فسموت الجممض  عد ايكل  صعض ، لاا مةؿ مف ا عراب،  كالمكةع ا عرا ي ،
 (ُ(كسموت  عد الذايوض صمض، ج مةٌؿ لاا  مف ا عراب

ػػف( تسػػتعمؿ فػػي الكػػّـ كصػػمض لكصػػؼ مػػا هػػك مػػ اـ  كةػػد ت ػػوف  ف (مى
عػػاـ  الجممػػض ؛ فػػػأفك مكصػػكفاا الكاجػػب ةذفػػػل غوػػر مةػػدد. جػػػاز فػػي الػػػذهف 

ذا تودوره  اليكرة ،  ك  المعرفض فإذا ةي  دلر  ايكؿ صارت (مف( يكرة مكصػكفض، كاع
ػػػف( كاةػػػدة ؛ لػػػذلؾ كذػػػر اةتمالاػػػا  ةيػػػدلر  الذػػػايي ، صػػػارت مكصػػػكلض. فامػػػا (مى
ػػف ةسيػػيىت  خّةػػػل ،  لاػػذوف الػػكجاوف فػػي كتػػػب ا عػػراب، فعػػي ةكليػػا:  يةػػػبح مى
وةتمػػؿ  ف تكػػػكف الجممػػػض  توػػػدور:  ةػػػب الرجػػؿ الػػػذم ةسػػػيت  خّةػػػل، فتكػػػكف 

ؼ المعرفػض: (الرجػؿ( الموػدكر ،  جممػض (ةسػيت  خّةػل( (مف(  داة كصؿ لكص
ػػػػف(  داة كصػػػػؿ لكصػػػػؼ يكػػػػرة موػػػػدرة  ػػػػػ(رجؿ(  جممػػػػض  ، كوصػػػػٌ  اف تكػػػػكف (مى
(ةسػػيت  خّةػػل(،  م: توػػكـ  ػػالغرض يعسػػل  ٌج  فك هػػذا المكصػػكؼ ج وصػػ  
تودوره مػع الػذم ؛ ييكػل يكػرة، كج مػع (مػف( ييكػل ج وصػ   ظاػار مكصػكفاا ؛ 

                                                 

، ك ػػػػرح الرإػػػػي عمػػػػ  الكافوػػػػض  ُّْ-ُِْ/ِ( ويظػػػػر :  ػػػػرح المعصػػػػؿ ج ػػػػف وعػػػػوشُ(
ّ/ُّٕ. 
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ت (مػػف(  توػػدوره كمعيػػاه ، ف ػػدجن مػػف  ف تجعػػؿ هػػي كصػػمتاا صػػعض لػػذلؾ جعمػػ
 لميكرة ، جعمت هي اليكرة يعساا كصمتاا صعتاا. فصارت مكصكفض .

ػػف(  كهػػذه مػػا يػػكنه  ػػل   ػػك ةوػػاف اييدلسػػي ، فػػذكر  يكػػل وجػػكز جعػػؿ (مى
مكصكلض ،  ك يكرة مكصكفض مف التودور، كوكلؾ : ةاـ مىف في الػدار ، فػػ(مىف( 

ك(في الدار( صػمتاا ،  ذا جعمتاػا  توػدور : ةػاـ العاةػؿ فػي الػدار ،  مكصكلض ،
كوجكز  ف تجعماا يكرة مكصكفض ، ك(في الدار( صعتاا ،  ذا جعمتاا  تودور : 

 (ُ(ةاـ عاةؿ في الدار

ػػػًف( المكصػػػكلض لمعيػػػ  اليكػػػرة المكصػػػكفض فػػػي   كلاػػػذا كذػػػر اةتمػػػاؿ (مى
ّ هػػذا فػػي كتػػب  عػػراب الوػػر ف مكاإػػع كذوػػرة جػػًدا فػػي الوػػر ف الكػػروـ ، كمػػا جػػا

كتعسػورة ، ةتػ  تكػاد ج تكجػد (مىػف( فػػي  ػاهد ةر يػي ذهػب اليةػاة كالمعسػػركف 
  ل   يكاا مكصكلض ،  ٌج كهياؾ مياـ مىف  جاز  ف تككف يكرة مكصكفض   

ّن  ل  دراسات يسمكب الور ف الكروـ ، فكجدتي ال ػكاهد  فود رجعتي مذ
الور يوض التي اةتممت فواا (مىف(  ف تككف مكصكلض ، ك ف تككف يكرة مكصكفض 
التػػي است ػػاد  اػػػا ايسػػتاذ عإػػػومض ، اسػػتيادنا  لػػ  مػػػا جػػاّ فػػػي كتػػب  عػػػراب 

 (ِ(كروـ الور ف كتعسوره ،  مغت  كذر مف ذّذوف مكإعنا في الور ف ال
 مكا غوره ، فود رمز  ل  المكاإع التي اةتممت فواا (مىػف( لممكصػكلض 

 .(ّ(كاليكرة المكصكفض ، ف مغت ةكالي مئتوف كس عوف مكإعنا في الور ف الكروـ
ًف( اليكػػػػرة  ػػػػف( المكصػػػػكلض يكػػػػرة ةػػػػكؿ اليةػػػػاة  ػػػػػ(مى فالػػػػدلوؿ عمػػػػ   فك (مى

مض كيكرة عامض ، كفي هػذا المكصكفض ؛  ذ ج فرؽ  وياما في ككف كمتواما م ا

                                                 

 .ْٔٓ-ْْٓ/ُ( ويظر : ارت اؼ الإرب ُ(

  ُّْ-ُِّ/ّ(  ويظر :  ِ(

(  ويظػػػػػػر : معجػػػػػػـ ةػػػػػػركؼ المعػػػػػػايي فػػػػػػي الوػػػػػػر ف الكػػػػػػروـ ، لمةمػػػػػػد ةسػػػػػػف ال ػػػػػػروؼ  ّ(
ّ/َُِّ-َُّٗ  . 
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الصػػػدد ةػػػاؿ الرإػػػي : ((اعتػػػرض  ػػػافك تعروػػػؼ المكصػػػكؿ  ذا كػػػاف  صػػػمتل ، 
ٌّ تعرفػػػت اليكػػػرة المكصػػػكفض  اػػػا فػػػي يةػػػك : جػػػاّيي رجػػػؿ  كهػػػي جممػػػض ، فاػػػ
إػػر تل ؛ يفك المعػػٌرؼ ةاصػػؿ، فكػػاف وي غػػي  ٌج وكػػكف فػػي ةكلػػؾ : لووػػت مػػف  

  (ُ((( إر تل ، فرؽ  وف ككف (مىف( مكصكلض كمكصكفض
 م : لوس  وياما فرؽ في  فك كمتواما يكرة ،  ذ هما  يّ كاةػد ،  ٌج 
 فك اليةاة لـ وصو كا جكهر الةوووض في تعروعاـ لػػ(مف( المكصػكلض ةػوف جعمػكا 
الصػمض ة ػكنا ج مةػؿ لاػا مػف ا عػراب ، فػػي ةػوف  ٌياػا تعػد صػعض كلاػا مةػػؿا 

فػػػكا (مػػػف( اليكػػػرة مػػػف ا عػػػراب ، ككػػػذلؾ لػػػـ وصػػػو كا جػػػكهر الةوووػػػض  ةػػػوف عرك
المكصػػكفض  ػػاف الجممػػض  عػػدها صػػعتاا كةػػدركا (مػػف(  اسػػـ يكػػرة ، كالةوووػػض  فك 
الجممػػػػض  عػػػػد كػػػػؿ ميامػػػػا لوسػػػػت صػػػػعض لػػػػػ(مف( ،  ػػػػؿ هػػػػي فػػػػي كمتوامػػػػا صػػػػعض 

 لمكصكؼ مةذكؼ داٌؿ عم  ا  ااـ كالعمكـ .
ا كذرة كةكع (مىًف( المكصػكلض مػف دكف (الػذ م( كالدلوؿ عم  ما تودـ  وإن

مكةػع اليكػػرة ، فوػد ذهػػب اليةػػاة  لػ   فك ايصػػؿ فػػي الم تػد   ف وكػػكف معرفػػض ، 
لكػػياـ  جػػازكا كةكعػػل يكػػرة  مسػػكغات ،  كلاػػا ك  ػػارها  ف وتوػػدـ الخ ػػر عموػػل ، 

، كيةػػػك ةكلػػػل  (ِ(كهػػػك ظػػػرؼ ،  ك جػػػار كمجػػػركر ، يةػػػك : فػػػي الػػػدار رجػػػؿ 
ـٍ كىاًفره  ـٍ فىًميكي مىوىكي (}التغا ف : تعال  : (هيكى الكًذم خى ًميكيـ محٍؤًمفه  {ِكى

(}ال ورة :   ـٍ  يملوحكفى جى وىٍعمىميكفى اٍلًكتىابى ًمٍياي  { ٖٕكةكلل تعال  : (كى
(}اليةؿ :  ـٍ  ىٍجمىًعوفى لىٍك  ىاّ لىاىدىاكي آًئره كى ًمٍياىا جى  { ٗكةكلل تعال  : (كى

ٍوتىًصدىةه(}المائدة :  ـٍ  يمكضه مح ٍياي  { ٔٔكةكلل تعال  : (مل
سىًعوده(}هكد :  ـٍ  ىًويا كى  { َُٓكةكلل تعال  : (فىًمٍياي

                                                 

 . َٗ/ّالكافوض  :  (  رح الرإي عم  ُ(

 ، ك. ُِٕ-ُِٔ/ُ( ويظر :  رح ا ف عووؿ  ِ(
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ٍورىاًت  ـٍ سىػاً ؽه  ًػاٍلخى ًمٍياي ٍوتىًصده كى ًمٍيايـ مح ـه لليىٍعًسًل كى ـٍ ظىاًل كةكلل تعال  : (فىًمٍياي
(}فاطر : ً ًإٍذًف المكًل ذىًلؾى هيكى اٍلعى   { ٍِّإؿي اٍلكىً وري

(}الةدود :  ـٍ فىاًسويكفى ٍياي كىًذوره مل  {ِٔكةكلل تعال  : (فىًمٍيايـ محٍاتىدو كى

ككذورا ما كةعت (مف( المكصكلض هذا المكةػع ، م تػد ن مػؤخرنا كػػ(مف( فػي 
ػػػف ويًروػػػدي ا ًخػػػرىةى(}اؿ  ًمػػػيكيـ مك ػػػف ويًروػػػدي الػػػدحٍيوىا كى عمػػػراف : ةكلػػػل تعػػػال  : (ًمػػػيكيـ مك

ُِٓ. } 

(ًميكيـ مكف ويًرودي الدحٍيوىا( ، مىف :  اسـ مكصكؿ م يػي عمػ  السػككف فػي 
مةؿ رفع م تد  ، ك (ميكـ(   ل جممػض خ ػر موػدـ ، كهػذا هػك  عرا اػا فػي كػؿ 
مكإػػع توػػدـ عمواػػا الخ ػػر ، كهػػك  ػػ ل جممػػض ، كػػػ(مىف( فػػي ةكلػػل تعػػال  : (ةيػػٍؿ 

كىآًئكيـ مكف وىٍاًدم ؽل( }وكيس : هىٍؿ ًمف  يرى  { .ًّٓ لى  اٍلةى
ػػػف ًفػػػي السكػػػمىاكىاًت كىايٍرًض( }ايي وػػػاّ :  لىػػػلي مى {. ُٗكةكلػػػل تعػػػال  : (كى

(}ال ورة :   {ِّٓكةكلل تعال  : (فىًمٍيايـ مىف  مىفى كًمييايـ مىٍف كىعىرى
دلًه  ً  ٍيػػػلي ً ًويطىػػػارو ويػػػؤى ػػػٍف ً ف تىٍامى ًمػػػٍف  ىٍهػػػًؿ اٍلًكتىػػػاًب مى لىٍوػػػؾى كةكلػػػل تعػػػال  : (كى

ػػػػػا(}اؿ  مىٍوػػػػػًل ةىآًئمن ػػػػػا ديٍمػػػػػتى عى دلًه ً لىٍوػػػػػؾى ً جك مى ٍيػػػػػلي  ًػػػػػًدويىارو جك ويػػػػػؤى ػػػػػٍف ً ف تىٍامى ًمػػػػػٍيايـ مك كى
 { ٕٓعمراف :

ـى  اىػػيك كىعىػ  ً جى ٍيػػلي كى ػدك عى ًمػٍيايـ مكػػف صى ػفى  ًػػًل كى ػػٍف  مى كةكلػل تعػػال  :(فىًمػٍيايـ مك
 {ٓٓسىًعورنا(}اليساّ : 

مً  ـٍ  ىًكيكػضن  ىف كةكلل تعال  : ( كى مىػ  ةيميػكً ًا عىٍميىػا عى ٍيايـ مكف وىٍسػتىًمعي ً لىٍوػؾى كىجى
ٍةرنا (}اييعاـ :  ـٍ كى ًفي  ذىاًيًا  {ِٓوىٍعوىايكهي كى

ػػػف وىويػػػكؿي اٍئػػػذىف للػػػي كىجى تىٍعًتيلػػػي  ىجى ًفػػػي اٍلًعٍتيىػػػًض  ًمػػػٍيايـ مك كةكلػػػل تعػػػال  : (كى
ـى  اىيك فك جى (}التك ض : سىوىطيكٍا كىاًع  {ْٗلىميًةوطىضه ً اٍلكىاًفًروفى

ػػػدىةىاًت فىػػػًإٍف  يٍعطيػػػكٍا ًمٍياىػػػا  ػػػف وىٍمًمػػػزيؾى ًفػػػي الصك ًمػػػٍيايـ مك كةكلػػػل تعػػػال  : (كى
(}التك ض :  طيكفى ـٍ وىٍسخى ـٍ ويٍعطىٍكٍا ًمياىا ً ذىا هي ف لك كٍا كىاًع  {ٖٓرىإي
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اهىػػدى المٌػػلى لىػػًئٍف  تى  ػػٍف عى ًمػػٍيايـ مك ػػدكةىفك كةكلػػل تعػػال  : (كى ايىػػا ًمػػف فىٍإػػًمًل لىيىصك
(}التك ض  اًلًةوفى لىيىكيكيىفك ًمفى الصك  {ٕٓكى

ـي  ًمٍيايـ مكف جك ويٍؤًمفي ً ًل كىرى حؾى  ىٍعمى ًميايـ مكف ويٍؤًمفي ً ًل كى كةكلل تعال  : (كى
(}وكيس :  ٍعًسًدوفى  {ًَْ اٍلمي

ػػف وىٍسػػػتىًمعيكفى ً لىٍوػػؾى  ًمػػػٍيايـ مك لىػػػٍك  كةكلػػل تعػػال  : (كى ـك كى ػػ  ىفىاىيػػتى تيٍسػػػًمعي الصح
(}وكيس :   {ِْكىاييكٍا جى وىٍعًوميكفى

لىػٍك كىػاييكٍا  ًمػيايـ مكػف وىيظيػري ً لىٍوػؾى  ىفىاىيػتى تىٍاػًدم اٍلعيٍمػيى كى كةكلل تعال  : (كى
(}وكيس :  كفى  {ّْجى ويٍ ًصري

وكػػػػػ ػػػػػٍف ةى ًمػػػػػٍيايـ مك ػػػػػٍف هىػػػػػدىل المٌػػػػػلي كى مىٍوػػػػػًل كةكلػػػػػل تعػػػػػال  : (فىًمػػػػػٍيايـ مك ٍت عى
 {ّٔالإكّلىضي(}اليةؿ : 

مىػػ   ػػف وىٍمً ػػي عى ػػاّ فىًمػػٍيايـ مك مىػػؽى كيػػؿك دىا كػػضو ًمػػف مك كةكلػػل تعػػال  : (كىالمكػػلي خى
ػا  مى   ىٍر ىعو وىٍخميػؽي المكػلي مى ًمٍيايـ مكف وىٍمً ي عى مى  ًرٍجمىٍوًف كى ًمٍيايـ مكف وىٍمً ي عى  ىٍطًيًل كى

مى  (}اليكر : وى ىاّ ً فك المكلى عى ّو ةىًدوره  {  ْٓ  كيؿل  ىٍي
اًصػػػ نا  مىٍوػػػًل ةى ػػػٍميىا عى ػػػٍف  ىٍرسى ػػػٍذيىا ً ذىي ًػػػًل فىًمػػػٍيايـ مك ًّ  ىخى كةكلػػػل تعػػػال  : (فىكيػػػ
ػا  مى ٍةيىػا كى ػٍف  ىٍغرى ًمٍيايـ مك سىٍعيىا ً ًل ايٍرضى كى ًمٍيايـ مكٍف خى ضي كى ٍوةى ذىٍتلي الصك ًمٍيايـ مكٍف  ىخى كى

(}العيك كت : كىافى المكلي لً  ـٍ وىٍظًمميكفى لىًكف كىاييكا  ىيعيسىاي ـٍ كى  {َْوىٍظًممىاي
مىٍوػؾى  ٍصػيىا عى ّن ملػف ةىٍ ًمػؾى ًمػٍيايـ مكػف ةىصى ػٍميىا ريسيػ لىوىػٍد  ىٍرسى كةكلل تعػال  : (كى

(}غافر :  مىٍوؾى ـٍ يىٍوصيٍص عى ًمٍيايـ مكف لك  {     ٖٕكى
ػػف وىٍسػػتىًمعي  ًمػػٍيايـ مك ـٍ  ىًكيكػػضن  ىف  كةكلػػل تعػػال  : (كى مىػػ  ةيميػػكً ًا عىٍميىػػا عى ً لىٍوػػؾى كىجى

ٍةرنا(}اييعاـ :  ـٍ كى ًفي  ذىاًيًا  {ِٓوىٍعوىايكهي كى
مىا هيـ  ً اٍلوىٍكـً ا ًخًر كى يكا ً الٌمًل كى ًمفى اليكاًس مىف وىويكؿي  مى كةكلل تعال  : (كى

(}ال ورة :  ٍؤًمًيوفى  {ًٖ مي
ًمػػفى اليكػػاًس  كةكلػػل تعػػال  : ـٍ (كى ػػف وىتكًخػػذي ًمػػف ديكًف المٌػػًل  ىيػػدىادان ويًة حػػكيىاي مى
 {ُٓٔكىةيبل الٌمًل(}ال ورة : 
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ويٍ ػًادي  وىػاًة الػدحٍيوىا كى ػف ويٍعًج يػؾى ةىٍكليػلي ًفػي اٍلةى ًمفى اليكػاًس مى كةكلل تعال  : (كى
(}ال ورة :  اـً ا ًفي ةىٍمً ًل كىهيكى  ىلىدح اٍلًخصى مى  مى  {َِْالٌملى عى

اًت الٌمًل كىالمٌػلي كةكلل ت ًمفى اليكاًس مىف وىٍ ًرم يىٍعسىلي اٍ ًتغىاّ مىٍرإى عال  : (كى
ؤيكؼه ً اٍلًع ىاًد(}ال ورة :   {َِٕرى

وىتك ًػػعي كيػػؿك  ػػاًدؿي ًفػػي المكػػًل ً غىٍوػػًر ًعٍمػػـو كى ػػف ويجى ًمػػفى اليكػػاًس مى كةكلػػل تعػػال  : (كى
(}الةج :   {ّ ىٍوطىافو مكًرودو

مً  ػًر ًلكىػٍوّ كةكلل تعال  : (كى دح ً لىػ   ىٍرذىًؿ اٍلعيمي ًمػيكيـ مكػف ويػرى فك  كى يكيـ مكف ويتىػكى
ـى ًمف  ىٍعًد ًعٍمـو  ىٍوئنا(}الةج :   {ٓوىٍعمى

ػاًدؿي ًفػي المكػًل ً غىٍوػًر ًعٍمػـو كىج هيػدنل كىج  ًمػفى اليكػاًس مىػف ويجى كةكلل تعال  : (كى
(}الةج :   {ًٖكتىابو محًيورو
(}الةج : كةكلل تعال  : ( ٍرؼو مى  ةى ًمفى اليكاًس مىف وىٍع يدي المكلى عى  {ُُكى

عىؿى  يكا ً المكًل فىًإذىا  يكًذمى ًفي المكًل جى ًمفى اليكاًس مىف وىويكؿي  مى كةكلل تعال  : (كى
 {ًَُفٍتيىضى اليكاًس كىعىذىاًب المكًل(}العيك كت : 

ػف وىٍ ػتىًرم لى  ًمػفى اليكػاًس مى ػًدوًث ًلويًإػؿك عىػف سىػً وًؿ كةكلل تعػال  : (كى ٍاػكى اٍلةى
(}لوماف :  ـٍ عىذىابه محًاوفه كنا  يكلىًئؾى لىاي وىتكًخذىهىا هيزي  {ٔالمكًل ً غىٍوًر ًعٍمـو كى
لي (}الرعد :  ًمفى ايىٍةزىاًب مىف وييًكري  ىٍعإى  { ّٔكةكلل تعال  : (كى

ػ ػدىةيكا مى ػاؿه صى ػٍؤًمًيوفى ًرجى مىٍوػًل فىًمػٍيايـ كةكلل تعال  : (ًمفى اٍلمي ا عىاهىػديكا المكػلى عى
(}ايةزاب :  ّن ا  ىدكليكا تىٍ ًدو مى ًمٍيايـ مكف وىيتىًظري كى  {ِّمكف ةىإى  يىٍة ىلي كى

ػػف  ػػً وًؿ المكػػًل فىًمػػيكيـ مك كةكلػػل تعػػال  : (هىػػا ىيتيـٍ هىػػؤيجّ تيػػٍدعىٍكفى ًلتييًعويػػكا ًفػػي سى
(}مةمد :  ؿي  {ّٖوىٍ خى

( في هذا المكإع ،  ؿ لـ  جد غور مكإػع كاةػد كيدر استعماؿ (الذم
ًمػػػٍيايـي الكػػػًذوفى  ، كةػػػد اسػػػتعممت فوػػػل (الػػػذوف( ج (الػػػذم( ، كهػػػك ةكلػػػل تعػػػال  : (كى

 [  ُٔويٍؤذيكفى اليكً يك (}التك ض :
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 المبحث الثالث : تطبيقات قرآنية
 المطمب األكؿ : شكاود)مىًف( المكصكلة الدالة عمى التنكير كالعمـك :      

اختمؼ المعسركف في تةدود المعي  المراد مف (مىف( ،  هي المكصكلض  ـ هػي 
المكصػػكفض ؟، فوػػػد اختمعػػػكا فػػػي تعوػػػوف  ةػػػداهما  فػػػي كذوػػػر مػػػف مكاإػػػعاا فػػػي 

ًمػػفى اليكػػ يكػػا ً المٌػػًل الوػػر ف الكػػروـ  ، مػػف ذلػػؾ ةػػكؿ ا تعػػال  : (كى ػػف وىويػػكؿي  مى اًس مى
(}ال ورة :  ٍؤًمًيوفى مىا هيـ ً مي ً اٍلوىٍكـً ا ًخًر كى  {ٖكى

يكػػا(   ّن عمػػ  المعػػظ ، ذػػـ جمعػػل فػػي ( مى  فػػرد الإػػمور فػػي (ووػػكؿ( ةمػػ
ّن عمػػ  المعيػػ  . ةػػاؿ الط ػػرم  : (( جمػػع جموػػع  ( ةمػػ ػػٍؤًمًيوفى ػػا هيػػـ ً مي مى كفػػي (كى

يزلػػت فػػي ةػػكـ مػػف  هػػؿ اليعػػاؽ ، ك فك هػػذه الصػػعض   هػػؿ التاكوػػؿ  فك هػػذه ا وػػض
كةػػػػاؿ الووسػػػػي : (( لػػػػك جػػػػاّ فػػػػي الكػػػػّـ : كمػػػػف اليػػػػاس مػػػػف   (ُ(صػػػػعتاـ (( 

ػػػف ( ووكلػػػكف ، لجػػػاز ؛ لةممػػػض عمػػػ  المعيػػػ  ، كمػػػا ةػػػاؿ جػػػؿ ذكػػػره : ًمػػػٍيايـ مك كى
لىٍك كىاييكٍا جى وىٍعًومي  ـك كى  (  ِ({ِْ(}وكيس : كفى }وىٍستىًمعيكفى ً لىٍوؾى  ىفىاىيتى تيٍسًمعي الصح

ك(مىف( في (مف ووكؿ( مكصكفض كاٌيل ةوؿ : كمػف  (( كةاؿ الزمخ رم
ػػػا اليػػػاس يػػػاس ووكلػػػكف كػػػذا ، كوكلػػػل تعػػػال  :  ( ػػػدىةيكا مى ػػػاؿه صى ػػػٍؤًمًيوفى ًرجى ًمػػػفى اٍلمي

ػػػػا  مى ػػػػف وىيتىًظػػػػري كى ًمػػػػٍيايـ مك ػػػػ  يىٍة ىػػػػلي كى ػػػػف ةىإى مىٍوػػػػًل فىًمػػػػٍيايـ مك اهىػػػػديكا المكػػػػلى عى  ىػػػػدكليكا عى
ّن  ف جعمتاػػػػػػا لمعاػػػػػػد  {ِّ(}ايةػػػػػػزاب :  تىٍ ػػػػػػًدو  ف جعمػػػػػػت الػػػػػػّـ لمجػػػػػػيس ، كاع

ًمٍيايـي الكًذوفى ويٍؤذيكفى اليكً يك فمكصكلض ، كوكلل تعال  : (  (ّ({  ُٔ(}التك ض : كى
(( ك(مػػػف( هيػػػا يكػػػرة مكصػػػكفض ، ك( ووػػػكؿ ( صػػػعض  :كةػػػاؿ العك ػػػرم 

ػػػػػػا لاػػػػػػا ، كوإػػػػػػعؼ  ف تكػػػػػػكف  معيػػػػػػ  ( الػػػػػػذم ( ؛ ي فك (الػػػػػػذم( وتيػػػػػػاكؿ ةكمن

                                                 

 . ٖٔ/ُ،كويظر :الكسوط لمكاةدم  ُّْ/ُ( جامع ال واف  ُ(

 . ْٓ/ُ، كويظر : ال واف في غروب  عراب الوراف  ِِ/ُ( م كؿ اعراب الور ف  ِ(

 .  ّٔ/ُ( الك اؼ : ّ(
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 اعوػػػػػاياـ ، كالمعيػػػػػ  هػػػػػا هيػػػػػا عمػػػػػ  ا  اػػػػػاـ كالتوػػػػػدور : كمػػػػػف اليػػػػػاس فروػػػػػؽ 
 (ُ(ووكؿ ((

كةػػد مػػر  ف الزمخ ػػرم  جػػاز جعػػؿ (مػػف( مكصػػكفض ، اف كايػػت الػػّـ 
لمجيس ، كمكصكلض  ف كايػت الػّـ لمعاػد ، كت عػل فػي ذلػؾ ال وإػاكم ، فوػاؿ 

،  ذ ج عاد ، فكايكل ةاؿ : كمػف اليػاس (( كالّـ فول لمجيس ك(مف( مكصكفض 
يػػاس ووكلػػكف ،  ك لمعاػػد ، كالمعاػػكد هػػـ الػػذوف كعػػركا ، ك(مػػف( مكصػػكلض وػػراد 

 (ِ( اا :  ي ىي ك صةا ل كيظراؤه (( 
ك كذػػر لسػػاف العػػرب  ٌياػػا ج تكػػكف يكػػرة  ((كةػػاؿ   ػػك ةوػػاف اييدلسػػي 

مكصػػػػكفض  ٌج فػػػػي مكإػػػػع وخػػػػتص  ػػػػاليكرة ... كزعػػػػـ الكسػػػػائي  ٌف العػػػػرب ج 
تسػػػتعمؿ (مػػػف( يكػػػرة مكصػػػكفض  ٌج   ػػػرط كةكعاػػػا فػػػي مكإػػػع ج ووػػػع فوػػػل  ٌج 

 .( ّ(اليكرة(( 
كيوػػػػػؿ السػػػػػػموف الةم ػػػػػػي  ةػػػػػػكاؿ مػػػػػف سػػػػػػ وكه كعوػػػػػػب عمواػػػػػػا  وكلػػػػػػل :  

الذم ووػكؿ ،   ك يكرة مكصكفض ،  م :’ مكصكلض  (( ك(مف( تةتمؿ اف تككف
لككياػػػػا صػػػمض ، كعمػػػػ   ؛ مةػػػػؿ لاػػػا كؿ جيا ك فروػػػؽ ووػػػكؿ ، فالجممػػػػض عمػػػ  

ف تكػػػكف   ػػػك ال وػػػاّ  الذػػػايي مةماػػػا الرفػػػع لككياػػػا صػػػعض لمم تػػػد  ، كاستإػػػعؼ 
وتيػػػاكؿ ةكمػػػا  اعوػػػاياـ ، كالمعيػػػ  هػػػا هيػػػا عمػػػ   (الػػػذم( فك مكصػػػكلض ةػػػاؿ : ي

ػمكـ ؛ ي وػض يزلػت فػي ةػـك الميوػكؿ  فك ا  فك ا  ااـ ، ايتا  ، كهذا ميل غور ميسى
 ف كايػت (اؿ( ستاذ الزمخ رم :  ىي كرهطل . كةاؿ اي ي  اعواياـ كع د ا  ف 

ٌيػل ف كايػت لمعاػد كايػت مكصػكلض كااع كايػت (مػف( يكػرة مكصػكفض ... ك  لمجيس
هذا الػذم ةالػل غوػر جـز ،  ةصد مياس ض الجيس لمجيس كالعاد لمعاد ،  ٌج  فك 

                                                 

 . ِٕ/ُ( الت واف  ُ(

 .  ْْ/ُ(  يكار التيزوؿ ِ(

 . ٕٕ/ُ( ال ةر المةوط  ّ(
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ف تككف (اؿ( لمجيس كتككف (مػف( مكصػكلض ، كلمعاػد ك(مػف( يكػرة   ؿ وجكز 
 (ُ(مكصكفض(( 

ويٍ ػًادي  وىػاًة الػدحٍيوىا كى ػف ويٍعًج يػؾى ةىٍكليػلي ًفػي اٍلةى ًمفى اليكػاًس مى كةكلل تعال  : (كى
(}ال ورة : الٌملى عى  اـً ا ًفي ةىٍمً ًل كىهيكى  ىلىدح اٍلًخصى  . (ِ({ َِْمى  مى

ػػػػف( يكػػػػرة مكصػػػػكفض ةوػػػػؿ : (مى
كةوػػػػؿ مكصػػػػكلض يزلػػػػت فػػػػي معػػػػوف ،   (ّ(

 . (ْ(كايخيس ((
ككػػػذلؾ  يجوػػػز هػػػذاف الكجاػػػاف : المكصػػػكلوض كاليكػػػرة المكصػػػكفض ، فػػػي 

ًمفى اليكاًس مىف وىٍ ًرم (مىف( في ةكلل تعال  : ( اًت الٌمًل كىالٌملي كى يىٍعسىلي اٍ ًتغىاّ مىٍرإى
ؤيكؼه ً اٍلًع ىادً   (ٓ({ َِٕ(}ال ورة : رى

ـٍ كةكلػػل تعػػال  : ( ػػف وىتكًخػػذي ًمػػف ديكًف المٌػػًل  ىيػػدىادان ويًة حػػكيىاي ًمػػفى اليكػػاًس مى كى
  (ٔ({  ُٓٔ(}ال ورة :  كىةيبل الٌملً 

ػػف( فػػي ةكلػػل  تعػػال  : ( ػػا (مى ػػف ًفػػي مك السكػػمىاكىاًت كىايٍرًض ً ٌج  ً ف كيػػؿح مى
ٍ ػػدنا { فوػػد ذهػػب كػػؿا مػػف الزمخ ػػرم كالعك ػػرم  لػػ  ّٗ(}مروـ :  تًػػي الػػركٍةمىًف عى

كذهػػب   ػػك ( ٕ( يكاػػا يكػػرة مكصػػكفض لكةكعاػػا  عػػد (كػػٌؿ( ك(فػػي السػػمكات( صػػعتاا
                                                 

 . ِّٕ/ُ( الدر المصكف  ُ(

 ،ّْٕ/ّ، كالدر المصكف  ُِِ/ِ( ال ةر المةوط  ِ(

عرا ل لمزجاج / ّ(  .  ُٔٔ/ُ، كالت واف في  عراب الور ف  ِّٖ( ويظر : معايي الور ف كاع

 ،ّْٕ/ّ، كالدر المصكف  ُِِ/ِ( ال ةر المةوط  ْ(

 . ّٕٓ/ّ( ويظر :  المصدر يعسل  ٓ(

، كالمةػػػرر  ٖٕ/ُ، كم ػػػكؿ  عػػػراب الوػػػراف  ّٕ( ويظػػػر:  عػػػراب الوػػػراف لميةػػػاس ص ٔ(
كالػػدر  ٔٔٔ/ُ، كال ةػر المةػػوط  ُُِ/ُ، كالت وػػاف  ُِّ/ُ، ك كال وػػاف  ِّْ/ُالػكجوز 
 .  ُّٓػُّْ/ّ، كالم اب  َِٗ/ِالمصكف 

 . ُٖٕ/ِ، كالت واف  ْْ/ّ( ويظر : الك اؼ  ٕ(
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ةوػػػػاف اييدلسػػػػي  لػػػػػ   يكاػػػػا مكصػػػػػكلض  معيػػػػ  (الػػػػذم( الجيسػػػػػوض الدالػػػػض عمػػػػػ  
 (ُ(: ما كٌؿ الذم في السمكات  العمـك ، كالتودور

كالةوووض  ف (مىف( في كؿ ا وات التي تودـ ذكرها فػي كػؿ  ػاهد تػدؿ 
ّن في ةكلل تعال  : ( يكػا ً المٌػًل عم  العمكـ ، فػ(مف( مذ ػف وىويػكؿي  مى ًمفى اليكػاًس مى كى

ٍؤًمًيوفى  مىا هيـ ً مي ً اٍلوىٍكـً ا ًخًر كى د مياػا الميػافؽ {  ج وصٌ   ف وػرا ٖ(}ال ورة :  كى
 ي ىي ك ت اعل ؛ يٌياا لـ تستعمؿ لتعٌ ر عػف  عوػاف اليػاس ،  ػؿ عػف صػعاتاـ ، 
فػػالمراد الصػػعض التػػي تإػػميتاا ا وػػض ، فاػػي تعيػػي كػػؿ مػػف اتصػػؼ  اػػا ، كائينػػا 
مف كاف هذا المكصكؼ ، كمف غور تعووف ، كةد اكتس ت هػذه الدجلػض لككياػا 

يكا ً الٌمًل استعممت كصمض لكصؼ ما هك م اـ داؿ ع م  العمكـ  جممض (وىويكؿي  مى
( سػػكاّ  كػػاف هػػذا المكصػػكؼ مػػف يزلػػت فػػواـ  ػػٍؤًمًيوفى ػػا هيػػـ ً مي مى كى ًػػاٍلوىٍكـً ا ًخػػًر كى
ا وػػض  ـ غوػػرهـ ، فاػػي ت ػػمماـ كت ػػمؿ كػػؿ مػػف كػػاف عمػػ   ػػاكمتاـ فػػي هػػذه 
الصعض ، كةت  ةواـ الساعض ، فجممض (ووكؿ(  ذف لوست كمػا ةوػؿ ج مةػٌؿ لاػا 
مف ا عراب ،  ؿ هي في مةؿ رفع ؛ ييكاا صػعض لم تػد  مػؤٌخر مةػذكؼ داؿٍّ 
عمػػ  العمػػـك ةامػػت (مػػف( كصػػمض لكصػػعل  جممػػض (ووػػكؿ( كهػػي لوسػػت كمػػا ةوػػؿ 
ٌيمػػا هػػي كصػػمض لكصػػؼ   وإػػا  اٌياػػا يكػػرة مكصػػكفض  توػػدور يػػاس  ك فروػػؽ ، كاع

ةوػاف ، كمػا هذا المعظ المودر  ك ما في معياه  جممػض (ووػكؿ( ، كةػد  جػاز   ػك 
مر، جعماا  معي  (الذم( الجيسوض لدجلتاا عم  العمكـ ؛ كةد  ٌوٌيػا  ٌف (الػذم( 
الجيسوض معرفػض دالػض عمػ  معػوف ، كػػ(الذم( العادوػض ، ج فػرؽ  ويامػا فػي هػذا 
ال ػػاب سػػكل  فك التػػي اصػػطم  عمػػ  تسػػموتاا  العادوػػض وػػراد  اػػا فػػرد ميعػػوكف مػػف 

ػػف( فػػّ   ػػوف  فػػراد ، كالجيسػػوض وػػراد  اػػا ػػا (مى جػػيس ميعػػوكف مػػف  ػػوف  جيػػاس ،  مك
وػػراد  اػػا هػػذا كج ذاؾ ،  ػػؿ هػػي ةػػد يا ػػت عػػف المكصػػكؼ الػػداؿ عمػػ  العمػػـك 

                                                 

 . ُٓٔ/ٕكالدر المصكف  ، ِِٕ/ٔ( ويظر : ال ةر المةوط  ُ(
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كاجستوصػػاّ . فػػي كػػؿ  ػػاهد ةر يػػي كردت فوػػل ؛ كةػػد اكتسػػ ت هػػذا المعيػػ  ؛ 
 يٌيل  رود  اا الصعض ، كلوس الذات .

ر عػف صػعض المكصػكفوف فمدجلض (مىف( عم  العمكـ ؛ ك يكل  رود التع وػ
مػػػػف جاػػػػض ، ك فك ذكاتاػػػػـ غوػػػػر معاػػػػكدة لػػػػدل المخاطػػػػب مػػػػف جاػػػػض  خػػػػرل ، 

ػػًض اسػػتعممت (مػػف( مػػف دكف (الػػذم(  فػػي ةكلػػل تعػػال  : ( ّىًئكى ٍذ ةىػػاؿى رى حػػؾى ًلٍممى كىاًع
وىٍسػًعؾي  ػف ويٍعًسػدي ًفواىػا كى ًموعىػضن ةىػاليكٍا  ىتىٍجعىػؿي ًفواىػا مى اًعػؿه ًفػي ايىٍرًض خى الػدلمىاّ  ً يلػي جى

ـي مىا جى تىٍعمىميكفى  ييوىدلسي لىؾى ةىاؿى ً يلي  ىٍعمى ٍمًدؾى كى يىٍةفي ييسى ل ي ً ةى  { َّ(}ال ورة :  كى
ػػػٍف ًعيػػػدىهي ج  كفػػػي ةكلػػػل تعػػػال  مى ػػػف ًفػػػي السكػػػمىاكىاًت كىايٍرًض كى لىػػػلي مى : (كى

( }ايي واّ  كفى ٍف ًع ىادىًتًل كىج وىٍستىٍةًسري كفى عى   {. ُٗ: وىٍستىٍكً ري
فػ(مىًف( المكصكلض  ويمػا اسػتعممت دلٌػت عمػ  التيكوػر كالعمػكـ ، كوكلػل 

) : ػف وىٍمًمػؾي ًمػفى تعال  ي ـى ةيػٍؿ فىمى ػٍروى ًسػو ي اٍ ػفي مى لكوىٍد كىعىرى الكًذوفى ةىآليكٍا ً فك الٌملى هيكى اٍلمى
ـى كى  ٍروى ًلٌمًل الٌمًل  ىٍوئنا ً ٍف  ىرىادى  ىف ويٍاًمؾى اٍلمىًسو ى اٍ فى مى ًموعنا كى مىف ًفي ايىٍرًض جى  يمكلي كى

ّو  ػػػٍي مىػػػ  كيػػػؿل  ى ػػػاّ كىالمٌػػػلي عى ػػػا وى ى ػػػا وىٍخميػػػؽي مى ػػػا  ىٍويىايمى مى ٍمػػػؾي السكػػػمىاكىاًت كىايىٍرًض كى مي
 { ُٕ(}المائدة :  ةىًدوره 

) : ًموعنػػا كةكلػل تعػػال  ي ػػف ًفػػي ايىٍرًض جى مى كٍا  ىيػػتيـٍ كى ةىػػاؿى ميكسىػػ  ً ف تىٍكعيػػري كى
ًموده  فىًإفك   {ٖ(}  راهوـ :  الٌملى لىغىًييا ةى

) : ـي مىف ًفػي السكػمىاكىاًت كىايٍرًض اٍلغىٍوػبى ً ٌج المكػلي كةكلل تعال  ي ةيؿ ج وىٍعمى
كفى  ىوكافى ويٍ عىذيكفى  ا وىٍ عيري مى  { ٓٔ(}اليمؿ : كى
ػػف كىػػافى هيػػكدان كةكلػل تعػػال  : ( يكػضى ً ٌج مى ؿى اٍلجى ةىػػاليكٍا لىػػف وىػػٍدخي ػػارىل  كى  ىٍك يىصى

(}ال ورة :  اًدًةوفى ـٍ ً ف كييتيـٍ صى ـٍ ةيٍؿ هىاتيكٍا  يٍرهىايىكي اًيوحاي  {ًُُُتٍمؾى  ىمى
فػ(مف( هيا يكرة عامض ؛ يفك الموصكد جموع مف اتصػعكا  ػايكاـ  واػكد 
،  ك يصػػارل ، فوػػد  فػػادت العمػػكـ  اػػذه الدجلػػض ، ك فػػادت التيكوػػر ؛ ييكػػل  روػػد 

عػػف الػػذكات المتصػػعض  اػػذه الصػػعض ،  م : كائينػػا مػػف كػػاف  ذلػػؾ  غػػض اليظػػر
 المكصكؼ .
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ػػٍف ويٍوتىػػؿي ًفػػي  ككػػذلؾ هػػي  اػػذه الدجلػػض فػػي ةكلػػل تعػػال  : (كىجى تىويكليػػكٍا ًلمى
(}ال ورة :  كفى لىًكف جك تىٍ عيري {يفك المراد جموع  ُْٓسى وًؿ الٌمًل  ىٍمكىاته  ىٍؿ  ىٍةوىاّ كى

 كائينا مف كايكا . مف ةتمكا في س وؿ ا ،
ػػًميىا كىجى تىًجػػدي ًلسيػػيكًتيىا   ػػٍميىا ةىٍ مىػػؾى ًمػػف رحسي ػػف ةىػػٍد  ىٍرسى كةكلػػل تعػػال  : (سيػػيكضى مى

ّن(}ا سراّ :  { كالمعيػ  : جموػع مػف  رسػمكا مػف ة مػؾ مػف المرسػموف  ٕٕتىٍةًكو
 كائينا مف كايكا 

ػػذى ً لىاىػػلي هىػػكى  ػػًف اتكخى ( كةكلػػل تعػػال  : ( ىرى ىٍوػػتى مى ّن ًكػػو مىٍوػػًل كى اهي  ىفىاىيػػتى تىكيػػكفي عى
 { كالمعي  : كؿ مف اتخذ  لال هكاه . ّْ}العرةاف : 

يكتىػػػػػػاًف(}الرةمف :  ـى رى لػػػػػػًل جى وىػػػػػػا ػػػػػػاؼى مى ػػػػػػٍف خى ًلمى { ْٔكةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : (كى
 كالمعي  : كلكؿ خائؼو مواـ ر ل ، كائينا مف كاف هذا الخائؼ ، جيتاف .

اليكرة العامض فوػد صػم  اسػتعمالاا مػف دكف  كيٌف (مىف( وراد  اا معي    
مىف  كًر فىعىًزعى مىف ًفي السكمىاكىاًت كى وىٍكـى وييعىهي ًفي الصح (الذم(  في ةكلل تعال  : (كى

كيؿا  ىتىٍكهي دىاًخًروفى (}اليمؿ :   { ًٕٖفي ايٍرًض ً ٌج مىف  ىاّ المكلي كى
كد مياػػا فػػػردنا فاػػي فػػي هػػذه ا وػػض كيةكهػػا ج وصػػٌ   ٍف وكػػكف الموصػػ

ميعوكينػػا، كلػػك  روػػد هػػذا المعيػػ  جسػػتعممت (الػػذم( العادوػػض ، كفػػي هػػذا الكجػػل ج 
وككف ذٌمضى الت اس  وياا ك وف (مىف( ، كلكٌف اجلت اس وةصؿ  ذا  رود  ػ (الذم( 
المعرفػػػض الجيسػػػػوض ؛ يفك الموصػػػػكد  كمتوامػػػػا  ػػػمكؿ المسػػػػتوروف فػػػػي السػػػػمكات 

، كوكػكف العػرؽ  ويامػا  ٌف ا وػض  اسػتعماؿ (مىػف( كايرض جموعنا  ةكـ فػزعاـ 
اسػػتعمؿ (الػػذم(  تعيػػي الخمػػؽ فػػردنا فػػردنا، عمػػ  كجػػل ا عمػػاـ كالتعصػػوؿ، كلػػك

لكػػػاف المػػػراد جػػػيس الخمػػػؽ عمػػػ  كجػػػل التعوػػػوف كا جمػػػاؿ، فكصػػػؼ المخمػػػكؽ 
 ػ(الذم( ج وككف  ٌج عم  يٌوض جعمػل ، ة ػؿ ذلػؾ جيسنػا مػف ايجيػاس مػف  جػؿ 

وصػػل مػػف  وياػػا، ممػػا و ػػعر المخاطػػب  معيػػ  ةصػػر الةكػػـ  ك تمووػػزه كتخص
الصػػعض مػػع  ٌيػػل مػػا  روػػد ذلػػؾ  ػػؿ  روػػد   ػػعاره  معيػػ  ال ػػمكؿ كالتعصػػوؿ، كهػػذا 

 المعي  وتةوؽ  استعماؿ (مف( ج  استعماؿ (الذم( لما  وياه  يعنا كيمروف: 
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ػػػػػػٌص  ػػػػػػالمعرد المػػػػػػذكر، فمػػػػػػك   ةػػػػػػدهما:  ٌف (الػػػػػػذم( اسػػػػػػـ مكصػػػػػػكؿ خي
ٌ ػػرت ا وػػض عػػف هػػذا اليػػكع ، كلػػـ ت ػػمؿ اييػػكاع ايخػػرل المتصػػعض اسػػتعممل، لع

ػػػف( اسػػػـ   التايوػػػث كالتذيوػػػض كالجمػػػع،  ٌج عمػػػ  سػػػ وؿ التغموػػػب، فػػػي ةػػػوف  ٌف (مى
مكصكؿ غور مختص، وتياكؿ  يكاع المخمكةات العاةمض كالعاًلمض تياكجن م ا ػرنا، 

تع وػر عػياـ،  ك هػك فاك مف هذه الياةوض   د مف (الذم( تكغّن  ػوف ايفػراد لم
  دٌؿ عم  استوصاّ اييكاع كاستغراةاـ. 

كالةؽ  ٌف (الذم( الجيسوض ما  رود  اػا  فػراد الجػيس  ػؿ الجػيس  عويػل 
 الداؿ عم  ا فراد كالتذكور.

كذايوامػػا:  ٌف معيػػ  الجػػيس فػػي (الػػذم( ج و ػػمؿ  فػػراد الجػػيس  ػػدكف 
: ّن الرجػؿ  ةػكل مػف المػر ة ، ج  استذياّ ، كهذا ما وصػٌرح  ػل اليةػاة، فوكليػا مػذ

 (ُ(وعيي  ٌف كٌؿ رجؿو  ةكل مف كٌؿ امر ة ؛  ذ ذلؾ مةمكؿه عم  ايعـ ايغمػب
ّن : يجػ  الػذم درس ، كػاف المعيػ : يجػ   غمػب الدارسػوف ،  م:  فإذا ةميا مػذ
جاز  ف وككف عدده ةموؿه مياـ غور م مكؿو  ةكػـ اليجػاح ،  مػا  ذا ةميػا: يجػ  

ػػػف درس ، لػػػـز  فٍ  وكػػػكف المػػػراد يجػػػاح كػػػؿ الدارسػػػوف ، فػػػردنا فػػػردنا ، ك ٌيػػػل لػػػـ  مى
ورسب كاةده مياـ  ، فا وض  استعماؿ (مف( تعيي: كفزع كؿ مف في السماكات 
، ككػػػؿ مػػػف فػػػي ايرض، فاػػػي  اػػػذا المعيػػػ  ج تغػػػادر مخمكةنػػػا مػػػف ا يػػػس ، 

 كالمّئكض ، كالجف ،  جك كتياكلتل  الةكـ الذم تإميتل .
المعي  : فعزع كؿ مف هػك مكجػكد فػي السػمكات ،  ك فػي  م : وككف 

ّن  ايرض ،  م : كػػؿ مػػف هػػذه صػػعتل كائيػػا مػػف كػػاف هػػذا المكصػػكؼ  ، رجػػ
كاف  ـ امر ة ، ذكرنا كاف  ـ  يذ  ، صغورنا كاف  ـ ك ورنا ، غيًوػا كػاف  ـ فووػرنا ، 

ػػػا ، ، ةكًوػػػا كػػػاف  ـ إػػػعوعنا ،  ػػػجاعا كػػػاف  ـ ج ا ػػػا كػػػاف  ـ مةككمن ينػػػا ، ةاكمن

                                                 

، كمجوب اليدا  ل   رح  ُُّ( ويظر :  رح ةطر اليدل ك ؿ الصدل ج ف ه اـ ص ُ(
 .ُُٖةطر اليدل لمعاكاي ، 
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جماعض كايك   ـ افرادنا ، كلػك اسػتعمؿ (الػذم( الجيسػوض ، لمػا كايػت ت ػمؿ هػذه 
اييػػػكاع مػػػف المكصػػػكفوف  ٌج عمػػػ  سػػػ وؿ التغموػػػب ، كلتطمػػػب ا مػػػر  ف وػػػراد 
 ػ(الذم( جيس ميعٌوف ، مما وستكجب  ف تككف هياؾ  جياس  خرل ، وستكجب 

لجيس الذم عيولفى مف دكياػا  ف ويساؿ عياا ، ما هذه ايجياس التي وراد مياا ا
 ػػػ(الذم( الجيسػػػوض ؟ ، فممػػا لػػػـ وكػػف المػػػراد هػػػذه الةالػػض مػػػف جاػػض ، كلمػػػا  يروػػػد 
 ػػػمكؿ كػػػٌؿ المكصػػػكفوف  كػػػٌؿ  يػػػكاعاـ  ػػػمكجن م ا ػػػرنا  صػػػعض العػػػزع مػػػف جاػػػض 

  خرل ، اةتإ  هذا المواـ استعماؿ (مىف( مف دكف (الذم( .
عماؿ في مذؿ هػذا السػواؽ كلاذا ايعردت (مىف( مف دكف (الذم(  اجست

ػا وىتك ًػعي الكػًذوفى  مى ػف ًفػي ايىٍرًض كى مى كوكلل تعال  : ( ىج ً فك ًلٌمًل مىف ًفي السكمىاكىات كى
 ) ػػػػكفى ـٍ ً جك وىٍخريصي ٍف هيػػػػ وىػػػػٍدعيكفى ًمػػػػف ديكًف المٌػػػػًل  يػػػػرىكىاّ ً ف وىتكً عيػػػػكفى ً ٌج الظكػػػػفك كىاًع

 { .ٔٔ}وكيس :
ػف ًفػػي  كةكلػل تعػال  : ( ىلىػـٍ  مى ػػف ًفػي السكػمىاكىاًت كى دي لىػلي مى تىػػرى  ىفك المكػلى وىٍسػجي

 { ُٖايٍرًض( }الةج : 
ػػػف ًفػػػي السكػػمىاكىاًت كىايٍرًض كيػػػؿك وىػػٍكـو هيػػػكى ًفػػػي  كةكلػػل تعػػػال  : (وىٍسػػاىليلي مى

( }الرةمف :   { ِٗ ىٍافو
ـى  لىػػلي  ىٍسػػمى ػػف ًفػػي السكػػمىاكىاًت كةكلػػل تعػػال  : ( ىفىغىٍوػػرى ًدوػػًف المٌػػًل وىٍ غيػػكفى كى مى

( }اؿ عمراف :  عيكفى لىٍوًل ويٍرجى كىٍرهنا كىاًع  { ّٖكىايىٍرًض طىٍكعنا كى
كىٍرهنػػا  ػػا كى ػػف ًفػػي السكػػمىاكىاًت كىايىٍرًض طىٍكعن دي مى ًلمٌػػًل وىٍسػػجي كةكلػػل تعػػال  : (كى

اًؿ( }الرعد :  ًظّليايـ ً اٍلغيديكل كىا صى  {  ُٓكى
ػػٍميىا كةكلػػل تعػػال  : (كىرى حػػؾى  ىعٍ  لىوىػػٍد فىإك ػػف ًفػػي السكػػمىاكىاًت كىايىٍرًض كى ـي ً مى مىػػ

مى   ىٍعضو كى تىٍويىا دىاكيكدى زى يكرنا( }اجسراّ :   { ٓٓ ىٍعضى اليكً ولوفى عى
ػػف ًفػػي السكػػمىاكىاًت كىايٍرًض ً ج  تًػػي الػػركٍةمىًف  كةكلػػل تعػػال  : (ً ف كيػػؿح مى

ٍ دنا (}مروـ :  { ّٗعى
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ػػػػػٍف ًعيػػػػػػدىهي ج كةكلػػػػػل تعػػػػػال  : ( مى ػػػػػف ًفػػػػػي السكػػػػػمىاكىاًت كىايٍرًض كى لىػػػػػلي مى كى
( }ايي واّ :  كفى ٍف ًع ىادىًتًل كىج وىٍستىٍةًسري كفى عى  { ُٗوىٍستىٍكً ري

ػف ًفػي السكػمىاكىاًت كىايٍرًض(  ـٍ تىػرى  ىفك المكػلى ويسىػ ل ي لىػلي مى كةكلل تعػال  : ( ىلىػ
 { ُْ}اليكر : 

ـي مىف ًفػي السكػمىاكىاًت كىايٍرًض اٍلغىٍوػبى ً ٌج المكػلي  كةكلل تعال  : (ةيؿ ج وىٍعمى
( }اليمؿ :  كفى  ىوكافى ويٍ عىذيكفى ا وىٍ عيري مى  { ٓٔكى

 ) ػػػػف ًفػػػػي السكػػػػمىاكىاًت كىايٍرًض كيػػػػؿا لكػػػػلي ةىػػػػاًيتيكفى لىػػػػلي مى كةكلػػػػل تعػػػػال  : (كى
 { ِٔ}الرـك : 

ييًعهى  ػف ًفػي  كةكلل تعال  : (كى مى ػف ًفػي السكػمىاكىاًت كى ػًعؽى مى كًر فىصى ًفي الصح
 {ٖٔايٍرًض ً ٌج مىف  ىاّ المكلي(}الزمر : 

ػػػػػف(  فوػػػػػد اسػػػػػتعمؿ الوػػػػػر ف الكػػػػػروـ فػػػػػي هػػػػػذه المكاإػػػػػع كيةكهػػػػػا ، (مى
 المكصكلض ، مف دكف (الذم(

ج وممػؾ اليةػاة  المطب الثاني : عكد )مىف( المكصػكلة عمػى ميعىػيَّف :
ػػًف( المكصػػكلض معرفػػض  ٌج فومػػا ذه ػػكا  لوػػل ،  يكاػػا كالمعسػػركف دلػػو ّن عمػػ   فك (مى

تجػػػيّ عائػػػدة عمػػػ   ػػػخص  عويػػػل ، كوكلػػػل تعػػػال  : ( فىيىادىاهىػػػا ًمػػػف تىٍةًتاىػػػا  ىج 
عىؿى رى حًؾ تىٍةتىًؾ سىًرًوا(}مروـ :  ًيي ةىٍد جى  { ِْتىٍةزى

ةػػر  يػػافع كةعػػص كةمػػزة كالكسػػائي (مػػف(  كسػػر المػػوـ ، كخعػػض تػػاّ 
 (ُ((تةتاا( ، كةر  ال اةكف  عت  الموـ كيصب التاّ

ةاؿ   ك عمي اليةكم : ((ككجل مف ةر  (مىٍف تةتاا( ( عت  الموـ(  يكل  
ػػٍف تةتاػػا ، كهػػك وروػػد  كإػػع المعظػػض العامػػض مكإػػع المعػػظ الخػػاص ، فوػػاؿ : مى
ػػػٍف عيػػػدؾ ، ك يػػػتى تعيػػػي كاةػػػدنا  عوسػػػ  ، عموػػػل السػػػّـ ، كمػػػا توػػػكؿ : ر وػػػتي مى

كةاؿ الووسي : ((كةجض مف فت  الموـ  يكل جعؿ (مىف( العاعؿ لميداّ (ِ((  عويل(
                                                 

  ِّٖ( ويظر : غوث اليعع في الوراّات الس ع ص  ُ(
 . ّْٗ/ّ( الةجض في عمؿ الوراّات الس ع  ِ(
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ػػف( هػػك عوسػػ (( كةػػاؿ ا ػػف خالكوػػل (ُ( ، كيصػػب  (تةتاػػا( عمػػ  الظػػرؼ ، ك(مى
ايصػػ اايي : ((فمػػػف فػػػت   راد عوسػػ  عموػػػل السػػػّـ ، كمػػف كسػػػر  راد ج روػػػؿ 

 . (ِ( عمول السّـ((
ػػًف( المكصػكلض مػػا اسػت   عممت  ٌج لغػػرض الدجلػض عمػػ  كالةوووػض  فك (مى

التيكوػر كالعمػكـ كاجستوصػاّ كاسػتغراؽ ايفػراد ةتػ  لػك  ػدت  ٌياػا عائػدة عمػ  
 خص معوف كاةد ، كالمعي  فػي ا وػض  وػراّة العػت  : ياداهػا مىػف تةتاػا ميػادو 

 ما ،  ٌم ميادو كاف  .
ؼى ييكىملـي مىف فىاى ىارىٍت ً لىٍوًل ةىاليكا كىوٍ ( كهذا هك معياها في ةكلل تعال : 

ً ًوا ٍاًد صى  { ِٗ(}مروـ : كىافى ًفي اٍلمى
ف كايػػت ت ػػدك مػػف السػػواؽ عائػػدة عمػػ   ػػخص  ػػا ، كاع فػػػ(مىف( هيػػا  وإن
 عويػػل ، كهػػك عوسػػ  عموػػل السػػّـ ،  ٌج  يكاػػا  ػػرغـ ذلػػؾ  روػػد  اػػا الدجلػػض عمػػ  

عمػ  هػذه العمكـ ؛ يٌيل  رود  اا كٌؿ مىف كاف في الماػد صػ ًوا ، كػؿ مػف كػاف 
الصعض سكاّ كاف عوس  عمول السّـ  ـ سكاه ، كهػذا مػا  كدتػل كتػب ا عػراب 
ػػػف( فػػي معيػػ  ال ػػػرط  كالتعسػػور، ةػػاؿ الزجػػاج : ((ك جػػػكد ايةػػكاؿ  ف تكػػكف (مى
ػً ًوا( ةػاجن ،  كالجزاّ ، فوككف المعي  : مف وكف فػي الماػد صػ وكا ، كوكػكف (صى

ػػػػػػف كػػػػػػاف ج  وسػػػػػػمع ، كج وعوػػػػػػؿ ، فكوػػػػػػؼ فكوػػػػػػؼ يكٌممػػػػػػل !؟  كمػػػػػػا توػػػػػػكؿ : مى
 (ّ( خاط ل((

                                                 

 . ٕٖ/ِججاا ( كتاب الك ؼ عف كجكه الوراّات الس ع كعمماا كة ُ(
 . ُِٓ(  عراب الوراّات الس ع كعمماا : ص  ِ(

عرا ل  ّ(  ِٖٔ/ّ( معايي الور ف كاع
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ػػف كػػاف فػػي الماػػد صػػ وكا ، سػػكاّ  فػػالمعي  عيػػد الزجػػاج : كوػػؼ يكمٌػػـ مى
 كػػاف عوسػػ  ، عموػػل السػػّـ  ـ عوػػره ، كهػػذا هػػك المعيػػ  الػػذم اختػػاره جماػػكر 

 (ُ(المعسروف

ٍياي ككذلؾ ةكلل تعال  : (  مى   ىٍعضو مل ـٍ عى اي ٍميىا  ىٍعإى ـ ًتٍمؾى الرحسيؿي فىإك
اتو  ـٍ دىرىجى اي فىعى  ىٍعإى  { ِّٓ(}ال ورة :مكف كىمكـى الٌملي كىرى

ةػاؿ الط ػرم : فػي توسػور هػذه ا وػض : ((ووػكؿ : كمٌػـ مكسػ  ، ك رسػؿ 
 ٌج  فك (مف( هيا ما استعممت لتعكد عمػ  مكسػ   (ِ(مةمدنا  ل  الياس كافض(( 

، كالمعيػػ  :  فك مػػف عموػػل السػػّـ ؛ ييكاػػا لػػـ تكإػػع  ٌج لمدجلػػض عمػػ  العمػػكـ  
الرسؿ مف كايت هذه صعتل ، فػ(مف( هيػا لػـ تػدؿ عمػ  مكسػ  ، عموػل السػّـ  
 عويػػػل ،  ػػػؿ  ػػػممتل  صػػػعتل ،  ٌج  يكػػػل تعػػػوكف  ف وكػػػكف هػػػك المػػػراد ؛ لككيػػػل هػػػك 

 المتعرد  اذه الصعض .       
لىًكػفك المكػ ػٍف  ىٍة ىٍ ػتى كى لى وىٍاػًدم مىػف ككذلؾ ةكلل تعػال  : (ً يكػؾى ج تىٍاػًدم مى

ـي ً اٍلميٍاتىًدوفى (}الوصص :   { ٔٓوى ىاّ كىهيكى  ىٍعمى
فوػػػد  جمػػػع المعسػػػركف عمػػػ   فك هػػػذه ا وػػػض يزلػػػت فػػػي ةػػػرص الي ػػػي ، 
صػػػم  ا عموػػػل كسػػػمـ ، عمػػػ   ومػػػاف عٌمػػػل   ػػػي طالػػػب ؛ فوػػػد  ةػػػٌب لػػػك يطػػػؽ 

ػػف( معرفػػض لعكدهػػا عمػػ   ػػخص ميعػػوكف ،  (ّ( ال ػػاادة  كلاػػذا ذه ػػكا  لػػ   فك (مى
ػػػف( هيػػا ، كمػػا هػػػك ةالاػػا فػػػي كػػٌؿ مكإػػػع ،   كلػػوس ايمػػر كمػػػا ذه ػػكا ؛  ذ (مى
يكرة عامض ؛ يفك المعي   فك رسكؿ ا ج وسػتطوع  ف واػدل  لػ  ا سػّـ كػؿ 

ب  ـ غوػره  مف  ةٌ ل ك ةٌب  ف واتدم ، سكاّ كاف هذا المة ػكب عمػل   ػا طالػ

                                                 

، كالمةػرر  ٔٓ/ِ، كم كؿ  عػراب الوػر ف  ْٔٓ( ويظر :  عراب الور ف لميةاس ص  ُ(
 .ِِّ/ٔ، كال ةر المةوط  َُٕ/ِ، كالت واف في  عراب الور ف  ُْ/ْالكجوز 

 . ٓ/ّ( جامع ال واف  ِ(

 . ِّٗ، كتعسور الجّلوف ص  ُُِ( ويظر :  س اب اليزكؿ لمكاةدم ص  ّ(
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لتعػٌوف ، كلك استعمؿ (الذم( كةوؿ في الكّـ  :  يكػؾ ج تاػدم الػذم  ة  ػتى ، 
مػػف دكف سػػكاه : كلتجػػردت ا وػػض مػػف دجلػػض العمػػـك  ف وكػػكف المػػراد   ػػا طالػػب 
مىٍوػػًل  ىٍمًسػػٍؾ كلكايػػت كوكلػػل تعػػال  : ( مىٍوػػًل كى ىٍيعىٍمػػتى عى ـى المكػػلي عى ٍذ تىويػػكؿي ًلمكػػًذم  ىٍيعىػػ كىاًع

ػػؾى كىاتكػػًؽ المكػػلى عى  ٍكجى { فوػػد تعػػٌوف فػػي هػػذه ا وػػض  اسػػتعماؿ  ّٕ(}ايةزاب : مىٍوػػؾى زى
 (الذم(  فك المعيي هك زود  ف ةارذض .

ديكٍا  ىٌج كمػػف ذلػػػؾ ةكلػػل تعػػػال  : ( ػػػجى ـى فىسى ديكٍا  دى ػػػًض اٍسػػجي ٍذ ةيٍميىػػا ًلٍممىآلًئكى كىاًع
مىٍوتى ًطوينا دي ًلمىٍف خى  {  ُٔ(}ا سراّ : ً ٍ ًموسى ةىاؿى  ى ىٍسجي

ف كػاف السػواؽ وػكهـ  فك (مػف( عائػدة عمػ   دـ ، ككمػا  فاذه ا وض ، كاع
يكمػػػا  ػػػممتل   جمػػػع  المعسػػػركف ،  ٌج  يكػػػل ةطعنػػػا مػػػا عػػػادت عموػػػل   خصػػػل ، كاع

كائينػػا  ، كوػػؼ  سػػجد ل ػػيّ خموتػػل مػػف طػػوف  صػػعض خموػػل مػػف طػػوف ، كالمعيػػ 
 . مف كاف هذا ال يّ  

ػػلي ًمػػف دي يػػرو كى ىٍلعىوىػػا كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػاؿ : ( ةىػػدكٍت ةىًموصى كىاسيػػتى ىوىا اٍل ىػػابى كى
ػذىابه  فى  ىٍك عى ّنا ً ٌج  ىف ويٍسػجى ٍف  ىرىادى ً اىٍهًمػؾى سيػكى زىاّ مى سىولدىهىا لىدىل اٍل ىاًب ةىالىٍت مىا جى

 { ِٓ(}وكسؼ :   ىًلوـه 
 فك  ٌج  ذاتػػل الموصػػكد  اػػا وكسػػؼ عموػػل السػػّـ ، لػػـ وكػػف فػػ(مف( هيػػا 

موتإػػ  اسػػتعمالاا كجػػب  ف وكػػكف المعيػػ  : مػػا جػػزاّ مػػف كايػػت هػػذه صػػعتل 
 سكاّ  كاف وكسؼ  ـ غوره ، فاي  اذا دٌلت عم  العمكـ .

وىاًة الدحٍيوىا كمف ذلؾ ةكلل تعال  : ( ًمفى اليكاًس مىف ويٍعًج يؾى ةىٍكليلي ًفي اٍلةى كى
ػػا ًفػػي ةىٍم ًػػًل كىهيػػكى  ى  مىػػ  مى ويٍ ػػًادي المٌػػلى عى ػػاـً }كى لك  سىػػعى  ًفػػي َِْلىػػدح اٍلًخصى ذىا تىػػكى { كىاًع

ػػػادى } ػػٍرثى كىاليكٍسػػؿى كىالمٌػػلي جى ويًةػػبح العىسى ويٍاًمػػؾى اٍلةى ذىا َِٓايىٍرًض ًلويٍعًسػػدى ًفًواىػػا كى { كىاًع
لى ًػػػػٍئسى اٍلًماىػػػػادي  ـي كى اىػػػيك ٍسػػػػ يلي جى تٍػػػلي اٍلًعػػػػزكةي  ًػػػاً ٍذـً فىةى ذى (}ال ورة : ًةوػػػؿى لىػػػػلي اتكػػػًؽ المٌػػػػلى  ىخى

َِْ-َِٔ } 
فود ذكر المعسركف  فك هذه ا وض يزلػت فػي ايخػيس  ػف  ػروؽ ، كػاف 
ميافونػػػا ةمػػػك الكػػػّـ ، فةمػػػؼ  يكػػػل مػػػؤمف كميةػػػبا لمي ػػػي صػػػم  ا عموػػػل كسػػػمـ 
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ٍمػرو لػ عض  فوديي مجمسل ، فاكذ ل ا في ذلػؾ ؛  ذ مػرك هػذا الميػافؽ  ػزرع كةي
ّن ، كمػػػػا ةػػػػاؿ ا المسػػػػمموف فػػػػاةرؽ الػػػػزرع ،  كعوػػػػر  الةموػػػػر ، فعػػػػؿ ذلػػػػؾ لػػػػو

 (ُ(تعال 

ػػف( مكصػػكلض كايػػت  ـ غوػػر مكصػػكلض ، ج تجػػيّ  ٌج  كالةوووػػض  فك (مى
يكرة عامكض ، ك ٌياا في هذه ا وات لـ تعد عمػ  ايخػيس  ػف  ػروؽ   خصػل ، 
يما  ممتل  الصعض التي ذكرها الور ف الكروـ  ، فود ةصد  اا كٌؿ مىف اتصػؼ  كاع

ذم يزلت  س  ل ا وض مف غوػر تةدوػد فػي  ػخص معػوف ، كالتوػدور :  صعض ال
 كمف الياس ، رجؿ  م رجؿ كاف ، وعج ؾ ةكلل ... 

ػػف( فػػي ةكلػػل تعػػال  : ( ػػف وىويػػكؿي اٍئػػذىف للػػي كىجى ككػػذلؾ  ػػاف (مى ًمػػٍيايـ مك كى
ـى لىميًةوطىضه ً اٍلكى  اىيك فك جى  { ْٗ(}التك ض : اًفًروفى تىٍعًتيلي  ىجى ًفي اٍلًعٍتيىًض سىوىطيكٍا كىاًع

فود يزلت هػذه ا وػض  سػ ب  ػخص ميعػٌوف ، هػك الجػٌد  ػف ةػوس ، ةػاؿ 
لل الي ي صم  ا عمول كسمـ : هؿ لؾ في جّد  يػي ايصػعر ؟ فوػاؿ :  يػي 
مغػػػػـر  اليسػػػػاّ ، ك خ ػػػػ   ٍف ر وػػػػتي يسػػػػاّ  يػػػػي ايصػػػػعر  ٍف ج  صػػػػ ر عػػػػيافك 

تعماؿ (مىػف( المكصػكلض كػٌؿ مػف كػاف عمػ   ٌج  فك  ا وػض  فػادت  اسػ (ِ(فػايفتتف 
 هذه الصعض في كؿ زماف كمكاف .
مىٍوػػتي كىًةوػػدنا }كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  : ( ػػٍف خى مى عىٍمػػتي لىػػلي ُُذىٍريًػػي كى { كىجى

مىاكػدتح لىػلي تىٍمًاوػدنا }ُّ{ كى ىيًػوفى  يػايكدنا }ُِمىاجن مكٍمديكدنا } ػعي  ىٍف ُْ{ كى ـك وىٍطمى { ذيػ
ًيوػػدنا }{ كىػػُٓ ىًزوػػدى } ػػعيكدنا }ُّٔ ً يكػػلي كىػػافى جوىاًتيىػػا عى ػػايٍرًهويلي صى { ً يكػػلي فىككػػرى ُٕ{ سى
ةىدكرى } ـك ةيتًػؿى كىٍوػؼى ةىػدكرى }ُٗ{ فىويًتؿى كىٍوؼى ةىػدكرى }ُٖكى ـك يىظىػرى }َِ{ ذيػ ـك ُِ{ ذيػ { ذيػ

{ ِْذىا ً ج ًسػٍةره ويػٍؤذىري }{ فىوىػاؿى ً ٍف هىػِّ{ ذيـك  ىٍد ىرى كىاٍستىٍك ىرى }ِِعى ىسى كى ىسىرى }

                                                 

 . ِّ، كتعسور الجّلوف ص  ّٕ( ويظر :  س اب اليزكؿ لمكاةدم ص  ُ(

 . ُٓٗ، كتعسور الجّلوف ص  ُُٓ( ويظر :  س اب اليزكؿ لمكاةدم ص ِ(
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ا  ىٍدرىاؾى مىا سىػوىري }ِٔ{ سىايٍصًموًل سىوىرى }ًِٓ ٍف هىذىا ً ج ةىٍكؿي اٍل ى ىًر } مى { ج ِٕ{ كى
ضه للٍم ى ىرً ِٖتيٍ ًوي كىج تىذىري }  { ِٗ-ُُ(}المذر : { لىككاةى

مىٍوتي كىًةودنا( كال اهد : ( مىٍف خى  ذىٍرًيي كى
كهذا ج وعيي  فك الموصػكد  (ُ(ي الكلود  ف المغورة يزلت هذه ا وات ف

هك الكلود فةسب ؛ ييكل لك ةصد ذلؾ جستعمؿ (الذم( كلكاف المعي  : ذريي 
كالكلودى  ف المغورة ،  ؿ  رود  ف وككف المعي  : ذريػي كالكلوػدى ، ككػؿك مػف كػاف 

عيكدنا( .ةالل مذؿ ةالل فجزاؤه كجزاّ مف سار عم  ياجل ،  يلي (سىايٍرهً   ويلي صى
ذػػـ عػػاد الوػػر ف الكػػروـ  عػػد ذلػػؾ ؛ لوةكػػي  صػػعض خاٌصػػض ، ةصػػض مػػف 

 يزلت  س  ل ا وض 
لك  }كةكلػػل تعػػال  : ( تىػػكى ػػ ىسى كى ػػ  }ُعى ػػاّهي ايٍعمى ػػا ويػػٍدًروؾى ِ{  ىف جى مى { كى

ػػًف ْ{  ىٍك وىػػذكككري فىتىيعىعىػػلي الػػذلٍكرىل }ّلىعىمكػػلي وىزكككػػ  } ػػا مى { فىاىيػػتى لىػػلي ٓاٍسػػتىٍغيى  }{  ىمك
دكل } مىٍوؾى  ىج وىزككك  }ٔتىصى مىا عى ػاّؾى وىٍسػعى  }ٕ{ كى { كىهيػكى وىٍخ ىػ  ٖ{ كى ىمكػا مىػف جى

ٍيلي تىمىاك ٗ}  { َُ-ُ(}ع س : { فىاىيتى عى
يزلت هذه ا وات في ا ف  ـ مكتـك ، كفي رجاؿ مف صيادود ةروش ، 

مـ ، وةاكرهـ طمعنا فػي  سػّماـ  ، ةػوف كاف رسكؿ ا ، صم  ا عمول كس
( ْ-ُ، كةػد صػٌرةت ا وػات ( (ِ( ة ؿ  لول ايعم  وسالل ، فا ػتغؿ عيػل  اػـ

 الذم يزلت فول ، كهك ع د ا  ف  ـ مكتكـ ،  ٌج  فك الور ف الكروـ عاد لوعٌ ر 
ػػػػف( الدالػػػػض العمػػػػكـ ؛  ذ لػػػػك كػػػػاف  عيػػػػل ، كعػػػػف صػػػػيادود ةػػػػروش   اسػػػػتعماؿ (مى

الم ركوف  يعساـ الذوف ياظرهـ رسكؿ ا ، صػم  ا عموػل كسػمـ ، الموصكد 
ػػػا الػػػذوف  جسػػػتعمؿ (الػػػذوف( العادوػػػض ، كعػػػاد  لػػػواـ إػػػمور الجمػػػع ، كةوػػػؿ :  مك
ػػا كػػاف المػػراد هػػـ ، ككػػؿ مػػف كػػاف عمػػ   اسػػتغيكا ، فايػػت لاػػـ تصػػٌدل ، لكػػف لمك

                                                 

 . َُٓ-ُْٕ/ٖ، كزاد المسور  ُِٖ( ويظر :  س اب اليزكؿ لمكاةدم ص ُ(

 ،  ِٖٓ( ويظر :  س اب اليزكؿ لمكاةدم ص ِ(
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ؿ ،  م رجػؿ كػاف  اكمتاـ ، استعمؿ (مىٍف( ك فرد الإػمور، كالتوػدور :  مكػا رجػ
، اسػػتغي  فايػػت لػػل تصػػدل  ؛ كػػذلؾ لػػك كػػاف المػػراد  السػػاعي ا ػػف  ـ مكتػػـك  
ػػا الػػذم جػػاّؾ وسػػع  ، لكػػف  فةسػػب ، جسػػتعمؿ (الػػذم( العادوػػض ، كةوػػؿ : ك مك
ػٍف(  لمكا كاف الموصكد ا ف  ـل مكتكـ ، ككؿ مىف كاف عم   اكمتل ، استعمؿ (مى

 مك رجؿ كاف ، جاّؾ وسع  ، كهػك وخ ػ  لتككف ا وض  تودور : ك مكا رجؿ ، 
 ، فايتى عيل تما  .

ػػف( فػػي ةكلػػل تعػػال  : ( مىػػ  المٌػػًل كمػػف ذلػػؾ (مى ػػًف اٍفتىػػرىل عى ـي ًممك ػػٍف  ىٍظمىػػ مى كى
ػػا  ىيىػػػزؿى  ػػاييًزؿي ًمٍذػػؿى مى ػػف ةىػػػاؿى سى مى ّه كى ػػٍي ـٍ ويػػكحى ً لىٍوػػًل  ى لىػػػ ػػًذ نا  ىٍك ةىػػاؿى  يٍكًةػػيى ً لىػػيك كى كى

 {  ّٗ(}اييعاـ : الٌملي 
فوػد ذكػػرت كتػػب التعاسػػور  فك ا وػػض يزلػػت فػػي مسػػوممض الكػػذاب الػػذم   

 (ُ(ادع  الي كة ، كادع   يكل وكة   لول
ػػػٍف( معرفػػػض لككياػػػا عػػػادت عمػػػ   فسػػػ ب اليػػػزكؿ فػػػي ا وػػػض وػػػكهـ  فك (مى
 ػػخص معػػوكف ، كهػػك مسػػوممض الكػػذاب ، فػػي ةػػوف  فك المػػراد كػػؿ مػػف اتصػػؼ 

  وض  ل  ةواـ الساعض .كوتصؼ  صعض مف يزلت  س  ل ا
ٍسػيى  ٓفىاىمكا مىف  ىٍعطى  كىاتكوى  }كمف ذلؾ ةكلل تعال  : ( ػدكؽى ً اٍلةي { كىصى

ػػف  ىًخػػؿى كىاٍسػػتىٍغيى  }ٕ{ فىسىييوىسلػػريهي ًلٍمويٍسػػرىل }ٔ} ػػا مى ٍسػػيى  }ٖ{ كى ىمك كىػػذكبى ً اٍلةي { ٗ{ كى
 {َُ-ٓ(}الموؿ : فىسىييوىسلريهي ًلٍمعيٍسرىل

دكؽى ٓعكد في ةكلل تعال  : (فىاىمكا مىف  ىٍعطى  كىاتكوى  }ةاؿ ا ف مس { كىصى
ٍسيى  } {( وعيي   ا  كػر رإػي ا عيػل ، هػذا ةػكؿ ٕ{ فىسىييوىسلريهي ًلٍمويٍسرىل }ًٔ اٍلةي

ػػػػف  ىًخػػػػؿى كىاٍسػػػػتىٍغيى  } ػػػػا مى ػػػػذكبى ٖالجماػػػػكر ، كةػػػػاؿ فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كى ىمك كى { كى

                                                 

،   ََّ/ِ، كالكسػػػػػوط فػػػػػي تعسػػػػػور الوػػػػػر ف المجوػػػػػد  ُّٔ/ٕ( ويظػػػػػر : : جػػػػػامع ال وػػػػػاف ُ(
 .ُّٗ، كتعسور الجّلوف ص ُّٕ/ِك يكار التيزوؿ  ُِّك س اب اليزكؿ لمكاةدم ص 
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ٍسيى  } سلريهي ًلٍمعيٍسرىل( وعيي  ذلؾ  موض ، ك ي ىي ، ا يػي خمػؼ ، كةػاؿ { فىسىييوى ًٗ اٍلةي
 (ُ(عطاّ : هك صاةب اليخمض 

ا  فك (مىًف( المكصكلض فػي هػذه ا وػات عػادت عمػ   كهذا ج وعيي  وإن
 ػػخص  عويػػل ،  ػػؿ مػػف الكاإػػ   يكػػل  روػػد  اػػا التيكوػػر كالعمػػكـ ؛  ذ المعيػػ  : 

ريهي ًلٍمويٍسػرىل( كفخػر   ػي  كػر، رإػي ا عيػل  فك كؿ مف  عط  فجزاؤه (فىسىييوىسلػ
، في هذا المواـ  فك ا وض يزلت  س ب عطائل ، كتوكاه ، كتصدوول  الةسػي  ، 
كجػػزاّ كػػؿ مػػف  خػػؿ (فىسىييوىسلػػريهي ًلٍمعيٍسػػرىل( كطموعػػتاـ فػػي ذلػػؾ مػػف يزلػػت  سػػ  ل 

 ا وض . 
ف صػػػ  يػػػزكؿ ا وػػػض التػػػي ت ػػػًف( المكصػػػكلض ، كاع إػػػميتاا لػػػذلؾ فػػػإفك (مى

 سػػ ب  ػػخص معػػوكف ، فػػإفك هػػذا ال ػػخص وإػػوع  ػػوف  خػػروف ؛ لػػدجلتاا عمػػ  
ػاًت  ػف وىٍ ػًرم يىٍعسىػلي اٍ ًتغىػاّ مىٍرإى ًمفى اليكاًس مى العمكـ ، مف ذلؾ ةكلل تعال  : (كى

ؤيكؼه ً اٍلًع ىاًد(}ال ورة :   { َِٕالٌمًل كىالٌملي رى
عػل الم ػرككف فػي فود ةوؿ :  يكاا يزلت في صاوب الركمػي ، ةػوف مي

مكض مف الاجرة ، فاعطاهـ كؿ ما وممؾ مػف  جػؿ  ف وسػمةكا لػل  ػالاجرة  لػ  
المدويػػض لومةػػؽ  رسػػكؿ ا ، صػػم  ا عموػػل كسػػمـ ، كةوػػؿ : يزلػػت فػػي الز وػػر 
كالموػػداد ةػػوف  عذامػػا رسػػكؿ ا ، صػػم  ا عموػػل كسػػمـ ،  لػػ  مكػػض ؛ لويػػزج 

مػػػي ، رإػػػي ا عيػػػل ، ةػػػوف خمعػػػل خ و نػػػا مػػػف خ ػػػ تل ، كةوػػػؿ : يزلػػػت فػػػي ع
رسكؿ ا ، صم  ا عمول كسمـ ،  مكض ؛ لوإاّ دوكيػل ؛ كلوػرد الكدائػع  لػ  
 هماا ، ك مره  ف وياـ في فرا ل ، لومض خرج رسكؿ ا ، صم  ا عموػل كسػمـ 

                                                 

 . ِٕٔ-ِٕٓ/ٖ، كزاد المسور  َِٗ( ويظر :  س اب اليزكؿ لمكاةدم ص ُ(
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، مااجرنا ، كةوؿ : يزلت في مف وامر  المعركؼ كويا  عف الميكر ، كةوؿ : 
 (ُ(هدوف في س وؿ ا ، كةوؿ : يزلت في المااجروف كاييصاريزلت في المجا

كالةوووػػض  فك (مػػػف( لعمكماػػػا ت ػػمؿ هػػػؤجّ جموعنػػػا ، كمػػف كػػػاف عمػػػ   
 ػػاكمتاـ ةتػػ  ةوػػاـ السػػاعض ، فػػا ك ةوػػاف  عػػد  ف يوػػؿ هػػذه ايةػػكاؿ فػػي  سػػ اب 
يزكؿ ا وض  ةاؿ : ((ةوؿ المراد  ػ(مىف( غور معيٌي ،  ػؿ هػي فػي كػؿ مػف  ػاع 

عسل  تعال  ، في جااد ،  ك ص ر عمػ  ًدوػف ،  ك كممػض ةػؽ عيػد جػائر ، ي
 (ِ(  ك ةموض  ،  ك ذب عف  رعل ،  ك ما    ل ذلؾ((

فك ًمػٍف    كهذا ما وصرح  ل المعسركف ، فود ةالكا في ةكلػل تعػال  : (كىاًع
اً ػػًعوفى ًلمٌػػًل جى  ـٍ خى ػػآ  ييػػًزؿى ً لىػػٍوًا مى ـٍ كى ػػا  ييػػًزؿى ً لىػػٍوكي مى ػػف ويػػٍؤًمفي ً المٌػػًل كى  ىٍهػػًؿ اٍلًكتىػػاًب لىمى

ـٍ  ىٍجػػػريهيـٍ  ّن  يٍكلىػػػػًئؾى لىايػػػ ينػػػا ةىًمػػػو كفى ً آوىػػػاًت المٌػػػًل ذىمى ػػػًروعي  وىٍ ػػػتىري ـٍ ً فك المٌػػػلى سى ًعيػػػدى رى لًاػػػ
 { ُٗٗاٍلًةسىاًب (} لعمراف : 

((ةاؿ جا ر  ف ع د ا ، ك يس ، كا ػف ع ػاس ، كةتػادة : يزلػت فػي  
اليجا ػػػي ، كذلػػػؾ لمػػػا مػػػات ، يعػػػاه ج روػػػؿ عموػػػل الصػػػّة كالسػػػّـ لرسػػػكؿ ا 
صػم  ا عموػل كسػػمـ فػي الوػػـك الػذم مػػات فوػل ، فوػػاؿ رسػكؿ ا ، صػػم  ا 

ـ ، عموػػل كسػػمـ ، يصػػةا ل : اخرجػػكا فصػػمكا عمػػ   خ لكػػـ مػػات  غوػػر  رإػػك
فوػػالكا : كمػػف هػػك؟ فوػػاؿ : اليجا ػػي ، فخػػرج رسػػكؿ ا صػػم  ا عموػػل كسػػمـ 
 لػػػػ  ال ووػػػػع ، كك ػػػػؼ لػػػػل مػػػػف المدويػػػػض  لػػػػ   رض الة  ػػػػض ، فا صػػػػر سػػػػرور 
اليجا ػػي ، كصػػم  عموػػل كك ػػر  ر ػػع تك وػػرات ، فوػػاؿ الميػػافوكف : ايظػػركا  لػػ  

                                                 

، كال ةػػػر المةػػػوط  ُُٗ/ُ، كزاد المسػػػور  ّٕويظػػػر :  سػػػ اب اليػػػزكؿ لمكاةػػػدم ص ( ُ(
ِ/ُِٗ-ُّٗ . 

 . ُِٗ/ِ( ال ةر المةوط ِ(
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يػػل ، هػػذا ، وصػػمي عمػػ  عمػػج ة  ػػي يصػػرايي ، لػػـ وػػره ةػػط ، كلػػوس عمػػ  دو
 (ُ(فايزؿ ا تعال  هذه ا وض(( 

ك(( ركل اليسػػػائي عػػػف  يػػػس ةػػػاؿ : لمػػػا جػػػاّ يعػػػي اليجا ػػػي ، ةػػػاؿ 
رسكؿ ا (صم  ا عمول كسمـ( : صمكا عموػل ، ةػالكا وػا رسػكؿ ا ، يصػمي 
ػػػف ويػػػٍؤًمفي ً المٌػػػًل( ،  فك ًمػػػٍف  ىٍهػػػًؿ اٍلًكتىػػػاًب لىمى عمػػػ  ع ػػػد ة  ػػػي ؟ فػػػايزؿ ا : (كىاًع

ا ػػف جروػػر يةػػكه عػػف جػػا ر ، كفػػي المسػػتدرؾ عػػف ع ػػد ا  ػػف الز وػػر كركل 
فك ًمٍف  ىٍهًؿ اٍلًكتىاًب ( ا وض ((  ةاؿ : يزلت في اليجا ي (كىاًع
)ِ)  

 ) كةاؿ العك رم : (( (كلمف وػؤمف( (مػف( فػي مكإػع يصػب اسػـ ( فك
كةاؿ   ك ةواف : ((ك(مف( فػي (لمػف(  (ّ( ك(مف( يكرة مكصكفض  ك مكصكلض((

ظاهر  ٌياا مكصكلض ك جوز  ف تككف مكصكفض ،  م : لوكمنا(( ال
)ْ)  

كجاّ في الػدر المصػكف : ((ك(مىػف( وجػكز  ف تكػكف مكصػكلض ، كهػك 
ػػا ، ك(وػػؤمف( صػػمض عمػػ  ايكؿ ، فػػّ مةػػؿ  ايظاػػر ، كمكصػػكفض ،  م : لوكمن
ف  لل ، كصػعض عمػ  الذػايي ، فمةمػل اليصػب ، ك تػ  هيػا  الصػمض المسػتو موض كاع

  (ٓ( ؾ ةد مإ  ، دجلض عم  اجستمرار كالدومكمض((كاف ذل
ػػف( مكصػػكلض لعكدهػػا عمػػ   ػػخص  فوػػد رجػػ  المعسػػركف  ف تكػػكف (مى
 عويػػػل ، كهػػػك اليجا ػػػي ، اسػػػتيادنا  لػػػ   سػػػ اب اليػػػزكؿ ،  ٌج  فك  عإػػػاـ عمٌػػػؿ 
مجيّ صمتاا  صوغض المإارع المستو موض ؛ لتدٌؿ عم  اجستمرار كالدومكمض ، 

ؤكد كتؤود الع ارة التي كذر ما كررياها في  كاهد هذا المطمػب ، فاذه الع ارة ت
                                                 

 .     ّٖ(  س اب اليزكؿ لمكاةدم ص  ُ(

 .        ٖٕ( ل اب اليوكؿ في  س اب اليزكؿ ص  ِ(

 .       ِْٓ/ُ( الت واف في  عراب الور ف   ّ(

 .        َِٗ-َِٖ/ّ( ال ةر المةوط  ْ(

 .      ْٗٓ/ّ( الدر المصكف  ٓ(
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ػػػف( معرفػػػض عادوػػػض ؛ لككياػػػا  فاػػػي تعيػػػي :  فك سػػػ ب يػػػزكؿ ا وػػػض وػػػكهـ  فك (مى
عػػادت عمػػ   ػػخص اليجا ػػي ، فػػي ةػػوف  يكػػل مػػا  روػػد  اػػا اليجا ػػي مػػف دكف 

مػف  سكاه ،  م :  يكاا ةصد  ف ت ممل  صػعتل ج   خصػل ، لوكػكف المػراد كػؿٌ 
اتصػػؼ مػػف  هػػؿ الكتػػاب فومػػا مإػػ  مػػف الزمػػاف ، كوتصػػؼ فومػػا وو ػػؿ ميػػل 
 صػػعض مػػف يزلػػت  سػػ  ل ا وػػض  لػػ  ةوػػاـ السػػاعض ، فمػػك اسػػتعمؿ (الػػذم( لكايػػت 
ػػف(  فػػادت العمػػكـ ، كةػػررت  ا وػػض تعيػػي اليجا ػػي كةػػده ، لكياػػا  اسػػتعماؿ (مى

 ذ تػل الكاةػع ،  يكل سوسػتمر كجػكد مذػؿ هػذه الةالػض فػي  هػؿ الكتػاب ، كهػذا مػا 
لػ  وكميػا هػذا ، يسػمع كي ػاهد  ػوف ةػوف ك خػر ،  فّ وزاؿ  عػد يػزكؿ الوػر ف كاع

  فك هياؾ مف الوسوسوف كالره اف مف وعمف  سّمل سًرا  ك جارنا .
كػذلؾ  المطب الثالث : عػكد )مىػف( المكصػكلة عمػى ا ، سػبحانه :

ٍف( العائدة عمػ  ا ، سػ ةايل ، كوػكؿ ا ت ػف وىٍخميػؽي كىمىػف عػال  : ( اف (مى  ىفىمى
كفى   { ُٕ(}اليةؿ جك وىٍخميؽي  ىفىّ تىذىككري

فػ(مىًف( ايكل  في هذه ا وض ج وصػ   ٍف يعػدها معرفػض ،  ةجػض  يكاػا  
عائدة عم  ا الخالؽ ؛  ذ لك  يرود مياا  ٍف تككف عائػدة عمػ  ا عمػ  سػ وؿ 
ػػف( ييكػػل  يروػػد كػػؿ مػػف  التعوػػوف جسػػتيعممٍت (الػػذم( العادوػػض ، كةػػد اسػػتعممت (مى

 وتصؼ  ذلؾ  ٌج ا . وتصؼ  صعض الخمؽ ، كمف المعمكـ  يكل ج  ةد
مىٍوػػػػؾى اٍلويػػػػٍر فى ًلتىٍ ػػػػوى  }كةكلػػػل تعػػػػال  : ( ٍليىػػػػا عى ػػػػا  ىيزى ػػػػف ِمى { ً ج تىػػػػٍذًكرىةن للمى

مىؽى ايٍرضى كىالسكمىاكىاًت اٍلعيمى ّوىٍخ ى  } ّن ملمكٍف خى  {ْ-ِ(}طل :{ تىيًزو
ّن مػػف ا الػػذ م فا وػػض ، كمػػا ت ػػدك مػػف السػػواؽ ،  يكاػػا  توػػدور : تيػػزو

خمؽ ايرض كالسمكات العم  ، كالةوووض  يكل  استعماؿ ايداة (مف(  رود صػعض 
الخمػؽ ،  مكػا صػػاة اا فمػوكف مػػف وكػف ،  ٌج  فك هػػذه الصػعض التػػي عٌ ػرت عياػػا 
ػػًف( المكصػػكلض تيعػػدح مػػف الصػػعات التػػي تعػػرد  اػػا ال ػػارئ ، عػػز كجػػؿ ، ممػػا  (مى

الصػعض فػي ا ، سػ ةايل ،  وجعؿ ذهف الوارئ كالسامع المخاطىب وةصر هذه
 كج ويصرؼ  ل  سكاه ،  ةكـ الكاةع كالةاؿ ، ج  ةكـ ايداة .
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ػؽك ةىػٍدًرًه  كٍا المٌػلى ةى ػا ةىػدىري مى كتتإ  هذه الةوووض  كذر في ةكلل تعال  : (كى
ػٍف  ىيػزىؿى اٍلًكتىػابى الكػذً  ّو ةيػٍؿ مى مىػ   ى ىػرو ملػف  ىػٍي ػا  ىيػزىؿى المٌػلي عى ػاّ  ًػًل ً ٍذ ةىاليكٍا مى م جى

ـٍ  ملٍمتـي مكا لىػ تيٍخعيكفى كىًذورنا كىعي ميكسى  ييكرنا كىهيدنل للميكاًس تىٍجعىميكيىلي ةىرىاًطوسى تيٍ ديكيىاىا كى
( } اييعاـ :  ـٍ وىٍمعى يكفى ٍكًإًا ـٍ ًفي خى ـٍ ةيًؿ الٌملي ذيـك ذىٍرهي  {  ُٗتىٍعمىميكٍا  ىيتيـٍ كىجى   ىاؤيكي

كٍا المٌػلى كةكلل تعال   : (كىا ـٍ ذىكىػري لكػًذوفى ً ذىا فىعىميػكٍا فىاًة ىػضن  ىٍك ظىمىميػكٍا  ىٍيعيسىػاي
ـٍ  ػػا فىعىميػػكٍا كىهيػػ مىػػ  مى كٍا عى ـٍ ويًصػػرح لىػػ ػػف وىٍغًعػػري الػػذحييكبى ً ٌج المٌػػلي كى مى ـٍ كى كٍا ًلػػذيييكً ًا فىاٍسػػتىٍغعىري

( } ؿ عمراف :   {  ُّٓوىٍعمىميكفى
ـي  ػػٍركي ػػف ذىا  كةكلػػل تعػػال  : (ً ف وىيصي ـٍ فىمى ف وىٍخػػذيٍلكي ـٍ كىاًع اًلػػبى لىكيػػ ّى غى المٌػػلي فىػػ

( } ؿ عمراف  كلًؿ اٍلميٍؤًمييكفى مى  الٌمًل فىٍموىتىكى ريكيـ ملف  ىٍعًدًه كىعى  {  َُٔالكًذم وىيصي
مىػ   كةكلل تعال  : (ةيؿ للمىف مكا ًفػي السكػمىاكىاًت كىايىٍرًض ةيػؿ ًلمٌػًل كىتىػبى عى

ـٍ يىٍعًسًل الركةٍ  ـٍ فىايػ كٍا  ىيعيسىػاي ًسػري ٍوػبى ًفوػًل الكػًذوفى خى ػًض جى رى ـٍ ً لى  وىٍكـً اٍلًووىامى مىضى لىوىٍجمىعىيككي
( }اييعاـ :   { ُِجى ويٍؤًمييكفى

مىػػ   ػػتىـى عى ـٍ كىخى كي ػػارى ـٍ كى ىٍ صى ػػٍمعىكي ػػذى المٌػػلي سى كةكلػػل تعػػال  : (ةيػػٍؿ  ىرى ىٍوػػتيـٍ ً ٍف  ىخى
ػػػػٍف ً لىػػػػػله  ـٍ  ةيميػػػػكً كيـ مك ـك هيػػػػ ػػػػرلؼي ا وىػػػػاًت ذيػػػػ ٍوػػػػؼى ييصى ٍوػػػػري المٌػػػػًل وىػػػػٍاًتوكيـ  ًػػػػًل ايظيػػػػٍر كى غى

( }اييعاـ :   { ْٔوىٍصًدفيكفى
ـٍ عىػف  ًف  ىػٍؿ هيػ كةكلل تعال  : (ةيٍؿ مىف وىٍكمىؤيكيـ ً المكٍوًؿ كىاليكاىاًر ًمفى الركٍةمى

( }ايي واّ   كفى  { ًِْذٍكًر رى لًاـ محٍعًرإي
ػػػكفى }(كةكلػػػل تعػػػال  :  ػػػف ًفواىػػػا ً ف كييػػػتيـٍ تىٍعمىمي مى ػػػًف ايٍرضي كى { ْٖةيػػػؿ للمى

كفى } { ةيٍؿ مىف ركبح السكػمىاكىاًت السكػٍ ًع كىرىبح اٍلعىػٍرًش ٖٓسىوىويكليكفى ًلمكًل ةيٍؿ  ىفىّ تىذىككري
ّو { ةيٍؿ مىف ً وىًدًه مى ٕٖ{ سىوىويكليكفى ًلمكًل ةيٍؿ  ىفىّ تىتكويكفى }ٖٔاٍلعىًظوـً } مىكيكتي كيؿل  ىٍي

ػػػػكفى } مىٍوػػػػًل ً ف كييػػػػتيـٍ تىٍعمىمي ػػػػاري عى ػػػػوىويكليكفى ًلمكػػػػًل ةيػػػػٍؿ فىػػػػاىيك  ٖٖكىهيػػػػكى ويًجوػػػػري كىج ويجى { سى
كفى } ري  {ٖٖ-ْٖ(}المؤميكف :  ٖٗتيٍسةى
ـي المكٍوػؿى سىػٍرمىدنا ً لىػ  وىػٍكـً   مىػٍوكي عىػؿى المكػلي عى كةكلل تعػال  : (ةيػٍؿ  ىرى ىٍوػتيـٍ ً ف جى

ٍوري المكًل وىٍاًتوكيـ ً ًإوىاّ  ىفىّ تىٍسمىعيكفى } ٍف ً لىله غى ًض مى عىػؿى ُٕاٍلًووىامى { ةيػٍؿ  ىرى ىٍوػتيـٍ ً ف جى
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ٍوري المكًل وىٍاًتوكيـ ً مىٍوؿو تىٍسػكيييكفى  ٍف ً لىله غى ًض مى ـي اليكاىارى سىٍرمىدنا ً لى  وىٍكـً اٍلًووىامى مىٍوكي المكلي عى
( }الوصص : ًفوًل  ىفىّ تيٍ صً  كفى  { ِٕػ  ُٕري
يكػػا كةكلػل تعػػال  : (  ػػفى السكػػمىاكىاًت كىايٍرًض ةيػػًؿ المكػػلي كىاًع ػػف وىػػٍرزيةيكيـ مل ةيػػٍؿ مى

ـٍ لىعىمى  هيدنل  ىٍك ًفي إىّؿو محً وفو   {ِْ(}س ا :  ىٍك ً وكاكي
ػػف ركبح السكػػمىاكىاًت كىايىٍرًض ةيػػًؿ المٌػػلي ةيػػٍؿ  ى كةكلػػل تعػػال  : ( ػػٍذتـي ةيػػٍؿ مى فىاتكخى

ػػػ   ػػػًرا ةيػػػٍؿ هىػػػٍؿ وىٍسػػػتىًكم ايىٍعمى ـٍ يىٍععنػػػا كىجى إى ػػػف ديكيًػػػًل  ىٍكًلوىػػػاّ جى وىٍمًمكيػػػكفى جيعيًسػػػًا مل
ٍمًوػػػًل  مىويػػػكٍا كىخى عىميػػػكٍا ًلمٌػػػًل  يػػػرىكىاّ خى ـٍ جى ػػػاتي كىاليحػػػكري  ى ـٍ هىػػػٍؿ تىٍسػػػتىًكم الظحميمى كىاٍل ىًصػػػوري  ى

مىٍواً  ٍمؽي عى  {ُٔ(}الرعد : ـٍ ةيًؿ الٌملي فىتى ىا ىلى اٍلخى
ػػٍف( فػػي هػػذه ا وػػات عائػػدة عمػػ   وجمػػع اليةػػاة كالمعسػػركف عمػػ   فك (مى
ا ، كج سػػػوما تمػػػؾ التػػػي ايتاػػػت  وكلػػػل تعػػػال  (ةػػػًؿ ا(  ٌج  يكػػػل ج  ةػػػد مػػػياـ 
ػٍف( فواػا اسػتعااموض ،  وجرؤ كودعي  افك (مىٍف( في هذه ا وات معرفػض ؛ يفك (مى

ػػػًف( ك(مػػػا ( اجسػػػتعااموتاف ج تيعػػػٌداف عيػػػد اليةػػػاة مػػػف المعػػػارؼ ،  ػػػؿ همػػػا ك(مى
  (ُ(عيدهـ مف اليكرات كايسماّ الم امض ، ك تودور  م  يساف ،  ك  م  يّ 

ػػًف( المكصػػكلض التػػي توػػدـ ذكرهػػا كةوػػؿ  ايكاػػا معرفػػض ؛ ييكاػػا   فةػػاؿ (مى
ػػٍف( اجسػػتعااموض فػػي هػػذه ا وػػات كي ةكهػػا عػػادت عمػػ  معػػوكف ، هػػي كةػػاؿ (مى

ػًف( اجسػتعااموض يكػرة ،  العائدة عم  ا س ةايل ، فإذا ذهػب اليةػاة  لػ   فك (مى
ػػػػػًف(  ػػػػػًف( المكصػػػػػكلض ،  ػػػػػؿ (مى كجػػػػػب عمػػػػػواـ  ٍف وػػػػػذه كا هػػػػػذا المػػػػػذهب فػػػػػي (مى
المكصكلض ، ككما ووكؿ اليةاة ، لككياا يكػرة م امػض صػمةت مػف دكف (الػذم( 

 لمعي  اجستعااـ  .

                                                 

،  ْٕٔ/ُ، كالمةػػرر فػػي اليةػػك لمارمػػي  ُِّ/ُ( ويظػػر :  ػػرح التسػػاوؿ ج ػػف مالػػؾ ُ(
-َُٖ/ُ، كةا وض الص اف  َّٖ/ُ، ك رح التصرو   ُّٗك رح التساوؿ لممرادم ص 

ُُٖ . 
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ػػف(  ج ( ػػف ًفػػي الػػذم( فػػي ةكلػػل تعػػال  : (كلاػػذا اسػػتعممت (مى  ى ىًميػػتـي مك
) ـي ايىٍرضى فىًإذىا ًهيى تىميكري  { ُٔ}الممؾ : السكمىاّ  ىف وىٍخًسؼى ً كي

ةاؿ الط رم : ((( ى ىًميتـي مكف ًفي السكمىاّ( كهك ا((
 )ُ)  

ػػًف( المكصػػكلض هيػػا مػػا  روػػد  اػػا ا ، سػػ ةايل ، عمػػ  كجػػل    وػد  فك (مى
التعوػػػوف ، كلػػػك  روػػػد ذلػػػؾ جسػػػتعمؿ (الػػػذم( العادوػػػض كةوػػػؿ :   ميػػػتـ الػػػذم فػػػي 
السػػماّ ، كهػػذا ج وتعػػؽ كمإػػمكف ا وػػض ؛  ذ لػػوس المػػراد  ٍف ويعػػرلؼ ا ، عػػز 

كا عيػل كةػالكا :  وػف ا ؟ كجؿ ، المخاطى وف  مكايل ،  ايكل في السماّ  ذا إػمٌ 
ػا ةػاؿ ا ،   ؿ هـ وعممػكف عمػـ الووػوف  يكػل فػي السػماّ ، جػؿ كعػّ ، كلكػف لمك
( ت ػٌوف  ـي ايىٍرضى فىًإذىا ًهيى تىميكري س ةايل : ( ى ىًميتـي مكف ًفي السكمىاّ  ىف وىٍخًسؼى ً كي

ػػف هػػك فػػكةكـ ، فػػّّـ   فك السػػواؽ سػػواؽ تةػػذور ،  م : كوػػؼ تػػاميكف  طػػش مى
ػػف  ػػٍف( لوػػراد  اػػا معيػػ  الصػعض ، صػػعض الكجػػكد فػػي السػػماّ ؛ يفك مى اسػتعماؿ (مى
هك فكؽ ، وككف دائمنا مالكنا  مػر مىػف هػك تةػت ، كالمعيػ  :  فك  لػلن ،  مك  لػل 
كاف ، لك لـ وممؾ مف صػعات الوػكة غوػر صػعض الاوميػض كالسػوطرة المتاتوػض ًمػف 

 تدفع مىف في ايرض  ٍف وخافكه كوتوكه . ككيل في السماّ ، لكايت تستةؽ  فٍ 
فػ(مىًف( المكصكلض في هذه ا وض ، كفي ال كاهد الور يوض التػي توػدمتاا  

، لػػك كايػػت ، كمػػا ذهػػب اليةػػاة كالمعسػػركف ، معرفػػض تعػػكد عمػػ  معػػوكف  ، فمػػا 
العرؽ  ذف  وياا ك وف (الذم( العادوض ، كةد استعمؿ الور ف كمتا ايداتوف ؟ فّ 

ذا  رديػا  وايػل ، فإيكػل ج ومكػف  ٍف  د م ف  ٍف وككف ذمض فرؽ  ساسي  ويامػا ، كاع
 وككف  ةؿ مف العرؽ الذم  وياه .

يخمص مما مر تعصومل  ل   فك ال ةث تمخػض عػف يتػائج  القاتمة :
  ساسوض ، يجمماا فوما واتي :

                                                 

 . ُِ/ِٗ( جامع ال واف ُ(
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 جمع اليةاة كالمعسركف عم   فك اجسـ المكصكؿ (الذم( استعمؿ -ُ
 لكصؼ المعرفض  الجممض .كصمض 

ت ػػوف  فك هػػذه الكظوعػػض عاٌمػػض فػػي اجسػػـ المكصػػكؿ ، عٌ ػػركا عياػػا -ِ
 وػػكلاـ :  ٌف اجسػػماّ المكصػػكلض سػػموت  اػػذا اجسػػـ ؛ ييكاػػا اسػػتعممت  دكات 
ة  ػػ(اؿ( كلٌمػا  ة  ػ(اؿ( كغور الم دّك لمكصؼ  الجمؿ ،  م :  يكاا ت مؿ الم دّك

ة  ػ(اؿ( مذؿ (الػذم( دٌؿ عمػ  ةصركا غرض كصؼ المعرفض  الجم مض  الم دّك
ة  اا مذؿ (مف( كايت لكصؼ اليكرة  الجممض .   فك غرض غور الم دّك

ت ػػػٌوف مػػػف خػػػّؿ تعروػػػؼ اجسػػػـ المكصػػػكؿ ، ك وػػػاف الغػػػرض مػػػف -ّ
اسػػػتعمالل ،  يكػػػل ج  ػػػد مػػػف  ف وكػػػكف لكػػػؿ مكصػػػكؿ مكصػػػكؼ ،  ف لػػػـ وكػػػف 

ًوا؛ يفك معرفض معي  ا وض كفاـ ظاهرنا كجب تودوره ،  م : كجب  ف وككف ميك 
 تعسورها ميكط  معرفتل .

 فك (الػػذم( كفركعاػػا ممػػا هػػك م ػػدّك  ػػػ(اؿ( اسػػتعممت لمتع وػػر عػػف -ْ
ػػا (مػػف( فوػػد اسػػتعممت لمتع وػػر عػػف  الػػذات ؛ لػػذلؾ جػػاز  ظاػػار مكصػػكفاا ،  مك

 الصعض ، لذلؾ لـز ةذفل . 
ض المكصكؼ لـز لما كاف المراد مف استعماؿ (مىًف( المكصكلض صع-ٓ

 ف وكػػػكف المػػػراد مياػػػا كػػػؿ مػػػف اتصػػػؼ  اػػػا ؛ كمػػػف هيػػػا دلػػػت عمػػػ  التيكوػػػر 
 كالعمكـ .
عيدما كايت (مىًف( المكصػكلض تةمػؿ هػذه الدجلػض ، فػإٌف اسػتعمالاا -ٔ

ػػا فػػي توروػػر ةكاعػػد ةر يوػػض عامػػض ، تتعػػدل ةػػدكد الزمػػاف كالمكػػاف ،  سػػوككف ةتمن
ػػض كهػذا مػػا ويسػجـ كط وعػػض الوػػر ف العالموػض كا ل ػػمكلوض ، غوػػر المةصػكرة فػػي  يمك

 مف دكف  يمكض ، كفي عصر مف دكف عصر .
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 المفعكؿ معه في النحك العربي / نصبنا كرفعنا كجر ا
 الممٌقص

المععػػػكؿ معػػػل عيػػػد اليةػػػاة ج وكػػػكف  ٌج ميصػػػك نا ،  جك  يكػػػل ةػػػد ذ ػػػت 
ميصػػك نا ، فوػػد عيػػدم  فك هػػذا المععػػكؿ ، كمػػا جػػاّ فػػي الوػػر ف الكػػروـ كالمغػػض 

جاّ مرفكعنا كمجركرنا ، ك فك في ةصره عم  الةاؿ ايكؿ مآخذ ؛ لػذا إػمكيتي 
 ةذػػػػي  ر عػػػػػض م اةػػػػث ، جعمػػػػػت ايكؿ  عيػػػػكاف : المععػػػػػكؿ معػػػػل ميصػػػػػك نا ، 
ػػػا ، كالذالػػػث  عيػػػكاف : المععػػػكؿ معػػػل  كالذػػػايي  عيػػػكاف : المععػػػكؿ معػػػل مرفكعن

 مجركرنا ، كالرا ع  عيكاف : المآخذ .
 مةمقد .

 سـ ا ، كالةمد  ، كالصّة كالسّـ عمػ  رسػكؿ ا ، كعمػ   لػل  
 كصة ل كمف كاجه ، ك عد .

فمف الوكاعد ايساسوض ال ائعض في كتب اليةك  فك المععكؿ معػل ويعىػدح  
مف ايسماّ الميصك ض ، لاذا  جمع اليةاة عم  عدـ جكاز مجوئل مرفكعنا  ك 

ػػػا فػػػي كػػػّـ  مجػػػركرنا ،  ٌج  يلػػػي كجػػػدتي  فػػػي المغػػػض مػػػا وػػػدؿ عمػػػ  كركده مرفكعن
العػػػرب ، كذلػػػؾ مػػػف خػػػّؿ ال ػػػكاهد التػػػي جػػػاّ  اػػػا سػػػو كول فػػػي كتا ػػػل ،  ػػػؿ 
كجػػدتي سػػو كول يعسػػل ، كمػػف  ػػرح كتا ػػل ، ةػػد صػػركةكا  كةػػكع  سػػماّ مرفكعػػض 
 عػػػػد كاك داللػػػػض عمػػػػ  معيػػػػ  المعوػػػػض ،  ٌج  فك الػػػػذم مػػػػيعاـ مػػػػف  عػػػػراب هػػػػذه 

معػل كةكعاػا مرفكعػض ج ميصػك ض ، كايىكلػ   ف وعػرب اجسػـ ايسماّ مععػكجن 
اسػػػتيادنا  لػػػ  معيػػػاه ، ج اسػػػتيادنا  لػػػ  لعظػػػل ، كةػػػد كايػػػت ال ػػػكاهد فػػػي هػػػذه 

 المسالض كذورة ، كدجلتاا عم  معي  المعوض ةكوض كجموض .
 مكا كةكع اجسـ المجركر  عػد كاك دلػت عمػ  معيػ  المعوػض ، فوػد كرد 

 ةمومض ، كفي  اهد ةر يي .في المغض في  مذمض 
ًّ عمػ   كةد درستي هػذه الةػاجت ا عرا وػض الػذّث لممععػكؿ معػل ، كيػ
ةدة في ذّذض م اةث ، ك د تي  ايكل  ؛ ييكاا هي ال ائعض فػي كتػب اليةػك 
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ـك ةػػدمتي المرفػػكع عمػػ  المجػػركر؛ لكذػػرة  ، كالمتعػػؽ عمواػػا مػػف لػػدف اليةػػاة ، ذػػ
  كاهده ، كتصرو  اليةاة  دجلتل .  

ػا الم ةػػث الر   ا ػػع ، فوػػد  كجػػزتي فوػل المآخػػذ التػػي يجمػػت عػػف الوػػكؿ  مك
  افك المععكؿ معل ج وككف  ٌج ميصك نا .
 المبحث األكؿ : المفعكؿ معه منصكبنا :

: تطػػرؽ سػػو كول المطمػػب األكؿ : شػػكاود المفعػػكؿ معػػه المنصػػكب 
 لػػ  المععػػكؿ معػػل فػػي  ػػا وف متتػػالووف ، جعػػؿ ايكؿ تةػػت عيػػكاف : (( هػػذا 

فوػل الععػؿ كويتصػب فوػل اجسػـ ؛ ييكػل مععػكؿ معػل ، كمععػكؿ   اب ما وظار
  ل(( 

كتةػت هػػذا العيػػكاف ةػػاؿ : (( كذلػػؾ ةكلػػؾ : مػػا صػػيعتى ك  ػػاؾ ؟ كلػػك 
ًإػػػعاا ،  يكمػػػا  ردتى : مػػػا صػػػيعتى مػػػع   وػػػؾى ، فػػػػ  تيركػػػًت الياةػػػضي كفصػػػومىاا لىرى

لكيكاػػا (العصػػوؿ( مععػػكؿ معػػل ، كايب كػػذلؾ ، كالػػكاك لػػـ  تغوػػر المعيػػ  ،  ك 
تيعمػػؿ فػػي اجسػػـ مػػا ة مػػل ، مذػػؿ ذلػػؾ : مػػا زلػػتي كزوػػدنا ةتػػ  فعػػؿى ،  م : مػػا 
زلػتي  زوػد ةتػ  فعػػؿى ،  فاػك مععػكؿ  ػل ، كمػػا زلػتي  سػوري كاليوػؿى ،  م : مػػع 
ػػ ضى ،  م :  الخ ػػ ض ، كجػػاّ ال ػػردي كالطوالسػػضى ،  ّي كالخ ى اليوػػؿ ،  كاسػػتكل المػػا

 ر :  م : مع  الطوالسًض ، كةاؿ مف الكاف
  (ُ(فككيكا  يتـ ك يي   وكـ    مكافى الكيموتوف مف الًطةاؿً              

(  يكػػؾى لػػك ةمػػتى : اةعػػد  كوػػدلؾ عمػػ   فك اجسػػـ لػػوس عمػػ  الععػػؿ فػػي (صػػيعتى
ا ، ةت  توػكؿ  يػت ؛ ييكػل ة ػو   ف تعطػؼ عمػ  المرفػكع  ك خكؾ ، كاف ة وةن

                                                 

( ةاؿ العويي : ((كاةتج  ل الزمخ رم كغوره ، كلـ ويس ل  ةد مياـ  ل  ةائمل ، كهك مػف ُ(
الكافر ... اجست ااد فول في ةكلػل : ك يػي   ػوكـ ، فوػل كجاػاف ، ايكؿ : اليصػب عمػ   ف 
وككف مععكجن معل ، كالكاك  معي  (مع( كهك الراج  ، كالذايي : الرفػع عمػ   ف وكػكف عطعنػا 

، كالصػةو   ّّٔ-ّّٓ/ِكهك إعوؼ مف جاض المعيػ (( المواصػد اليةكوػض  عم  ( يتـ(
  ف وواؿ : عطعنا عم  الكاك ، الإمور المتصؿ ، في (فككيكا( 
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تيًركٍت هي ، فايت  الخوار،  ف المإمر ، فإذا ةمت : ما صيعت  يت ، كلك 
ف  ػػئتى ةممتػػل عمػػ    ػػئت ةممػػتى ايخوػػر عمػػ  مػػا ةممػػتى عموػػل ايكؿ ، كاع

 (ُ( المعي  ايكؿ((
كةػػاؿ الاػػركم : ((اعمػػـ  فك الػػكاك ... تكػػكف  معيػػ  : مػػع ، كوكلػػؾ :  

ّي كالخ  ضى ، كجاّ ال ردي كالطوالسضى((  (ِ( استكل الما
ل كغوػػػػره فػػػػي هػػػػذا ال ػػػػاب ،  هػػػػي ال ػػػػكاهد التػػػػي است ػػػػاد  اػػػػا سػػػػو كو

جموعاا مما وتعوكف فواا معيػ  المعٌوػض ، كج وصػٌ  فواػا معيػ  العطػؼ ، فعػي 
ال ػػاهد : مػػا صػػيعتى ك  ػػاؾ ، ميػػع اليةػػاة عطػػؼ (  ػػاؾ( عمػػ  (تػػاّ( العاعػػؿ 
فػػػػي (صػػػػيعت( مػػػػف جاػػػػض المعػػػػظ ؛ يفك عطػػػػؼ اجسػػػػـ عمػػػػ  إػػػػمور الرفػػػػع 

عيػػد الإػػركرة ؛ لػػذلؾ  كجػػب  كة ػػو  ج وجػػكز  جٌ  (ّ(المتصػػؿ كجػػل إػػعوؼ 
كلوسػت هػػذه  (ْ(اليةػاة يصػب اجسػـ فػػي المذػاؿ المػذككر كيةػكه عمػػ  المعوػض 

يكمػػػا متعموػػػض  ػػػالمعي  المػػػراد  الوإػػػوض متعموػػػض  الصػػػياعض المعظوػػػض فةسػػػب ، كاع
ػػا ، ف ػػوف معيػػ  العطػػؼ كالمعوػػض فػػرؽ  ساسػػيح ؛ فػػػ((الكاك التػػي لمعطػػؼ   وإن

كػػػذلؾ الػػػكاك التػػػي  معيػػػ  (مػػػع( ،  يكمػػػا تكجػػػب اج ػػػتراؾ فػػػي الععػػػؿ ، كلػػػوس 
تكجب المصاة ض ، فإذا عطعػتى  ػالكاك  ػوئنا عمػ   ػيّ ، دخػؿ فػي معيػاه ، 
كج وكجػػب  ػػوف المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ عموػػل مّ سػػض كمواريػػض ، كوكلػػؾ : ةػػاـ 
ذا ةمت : ما  زودي كعمركي ، فموس  ةدهما مّ سنا لآلخر ، كج مصاة نا لل ، كاع

                                                 

 .  ّٕٓػ-ّٔٓ/ُ، كتعموؽ  دوع  ِٖٗ-ِٕٗ/ُ( كتاب سو كول ، تةووؽ هركف ُ(

 . ُِْ-َِْ( اييزهوض في عمـ الةركؼ ص ِ(

 .   َٓٓ/ِكةا وض الصٌ اف  ، ْٗٓ/ُ( ويظر :  رح ا ف عووؿ ّ(

، ك ػػػرج جمػػػؿ الزجػػػاجي ج ػػػف عصػػػعكر  ِٖٗ( ويظػػػر : العكائػػػد كالوكاعػػػد لمذمػػػايويي ص ْ(
 .   ّّٔ، كمجوب اليدا  ل   رح ةطر اليدل ص  ِِٖ- ُِٖ/ِ
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ككػذلؾ لػـ وجػز العطػؼ (ُ(ما وراد : ما صيعتى مع   وؾ((صيعتى ك  اؾ ، فإيٌ 
ّي كالخ ػػػ ضى ؛ ((يياػػا  ػػػالرفع كالعطػػؼ تعيػػػي :  فك الخ ػػػ ضى  فػػي : اسػػػتكل المػػا
كايػػت عكجػػاّ فاسػػتكت ، كهػػذا خػػّؼ الكاةػػع كالمػػراد ؛ لػػذلؾ كجػػب اليصػػب 
 عمػػ  المعوػػض ؛ يفك المػػراد  فك المػػاّ  مػػ، ر س الخ ػػ ض ، ج  فك الخ ػػ ض كايػػت
عكجػػػاّ فاسػػػتكت ... ككػػػذلؾ : جػػػاّ ال ػػػردي كالط السػػػضى ؛  يكمػػػا وروػػػدكف : جػػػاّ 
ال ػػػردي مػػػع الط السػػػًض ، كلػػػوس وروػػػدكف  فك الطوالسػػػض كايػػػت غائ ػػػض ، فممػػػا جػػػاّ 

 (ِ(ال ردي جاّت(( 

ّي كالخ ػػػػ ضى ،  فوػػػػد جعػػػػؿ اليةػػػػاة : مػػػػا صػػػػيعت ك  ػػػػاؾ ، كاسػػػػتكل المػػػػا
ومتيػع فواػا العطػؼ لعظنػا كمعيػ ن كمازلتي  سوري كاليوؿى ، مػف ايمذمػض التػي 

)ّ) 
 ككذلؾ ةكؿ ال اعر

 فككيكا  يتـ ك يي   وكـ      مكاف الكيموتوف مف الطةاًؿ        
فال ػػػاعر يصػػػب ( يػػػي( عمػػػ   يكػػػل مععػػػكؿ معػػػل ،  ػػػالرغـ مػػػف كجػػػكد 
ػػػد لمإػػػمور المتصػػػؿ ، كالمسػػػكلغ لمعطػػػؼ مػػػف جاػػػض  الإػػػمور الميعصػػػؿ المؤكل

عمػ   رادةى معيػ  العطػؼ ، لعسػاد هػذا المعيػ  ؛ يفك المعظ ؛ كلكيلل لـ ورفعػل 
العطػػؼ ووتإػػي الت ػػروؾ ، كهػػذا غوػػر جػػائز فػػي ال وػػت المػػذككر ، ةػػاؿ ا ػػف 
مالػػػؾ : ((فػػػإفك العطػػػؼ فوػػػل ةسػػػف مػػػف جاػػػض المعػػػظ ، كفوػػػل تكمٌػػػؼ مػػػف جاػػػض 
المعيػػػػػػػ  ؛ يفك مػػػػػػػراد ال ػػػػػػػاعر : ككيػػػػػػػكا ل يػػػػػػػي   ػػػػػػػوكـ ، فالمخػػػػػػػاطى كف هػػػػػػػـ 

ؼ وكػػػكف التوػػػدور : ككيػػػكا لاػػػـ كلوككيػػػكا لكػػػـ ، كذلػػػؾ المػػػامكركف ، فػػػإذا عطػػػ

                                                 

 .   ُٕٖػُٖٔ/ِ( اي  اه كاليظائر في اليةك ُ(

 .   ِّٖ/ِ( المةرر في اليةك لمارمي ِ(

ك ػرح  َُٓ/ِ، ك رح التسػاوؿ ج ػف مالػؾ  ْْ/ُج ف وعوش ( ويظر :  رح المعصؿ ّ(
-َِْ/ِ، كةا ػػػػوض الصػػػػ اف  ُٖٔ/ِ، كارت ػػػػاؼ الإػػػػرب  َْ/ِكافوػػػػض ا ػػػػف الةاجػػػػب 

َِٓ  . 
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كةػػاؿ العػػاكاي : (( ذلػػؾ يةػػك ةكلػػؾ : كػػف  يػػت كزوػػدنا  (ُ(خػػّؼ الموصػػكد(( 
كايخ ؛ كذلؾ ييكؾ لكعطعت (زودنا( عم  الإمور في (كف( ، لػـز  ف وكػكف 
يكمػػا تروػػد  ف تػػامر مخاط ػػؾ  ػػاف  (زوػػد( مػػامكرنا ، ك يػػت ج تروػػد  ف تػػامره ، كاع

 ف معل كايخ ، ةاؿ ال اعر : وكك 
 (ِ(فككيكا  يتـ ك يي   وكـ      مكاف الكيموتوف مف الطةاًؿ(( 

فالمراد مػف ال وػت المعوػض ، كلػوس العطػؼ (( كذلػؾ ؛ يفك  يػي ايب 
يكما المامكر المخاطى كف ؛ فإف عطؼ لػـز  ف وكػكف  لوسكا  مامكروف  ذلؾ ، كاع

  (ّ( تامرهـ(( يك ايب مامكروف ، ك يت ج ترود  ف 
وت وف مما تودـ تعصومل  فك  رادة معي  العطؼ غوػر جػائز فػي ال وػت 
المػػذككر ، ةتػػ  عيػػد رفػػع ( يػػك( ككػػذلؾ عيػػد رفػػع اجسػػـ فػػي  ووػػض ايمذمػػض ، 
ذا  ك عيػػي  ػػالعطؼ ، العطػػؼ الػػذم ووتإػػي الت ػػروؾ ، كمػػا عٌرفػػل اليةػػاة ، كاع

، فاٌيمػا ةصػد  ػل  كاف سو كول ةد  جاز العطؼ في : ما صيعتى  يػت ك خػكؾ
 العطؼ المعظي .  

فكاك : ما صيعتى  يت ك  كؾ ، في ةػاؿ الرفػع ،  فػادت معيػ  (مػع( 
كما  فادتل في ةاؿ اليصب : ما صيعتى  يت ك  اؾ ، كةكؿ سػو كول ((فايػت 
 الخوػػار(( وعيػػي :  يػػؾ  ذا  كػػدتى الإػػمور المتصػػؿ  إػػمور ميعصػػؿ ، جػػاز 

عتى  يػت ك  ػكؾ ، كجػاز يصػ ل ، ك ف رفع المععكؿ معل ، ك ف وواؿ : ما صي
ووػػاؿ : مػػا صػػيعتى  يػػت ك  ػػاؾ ، مػػف غوػػر تػػرجو  ، فػػإذا لػػـ وؤككػػد  الإػػمور 

                                                 

، ك ػرح التصػرو   ُٗٓ، كويظر :  رح التساوؿ لممػرادم ص  ََِ/ِ(  رح التساوؿ ُ(
 .   ِِٓػ َِٓ/ِ

 .   ّْٔ( مجوب اليدا ص ِ(

 . ّٔٔ( المصدر يعسل ص ّ(
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الميعصػػػؿ ، كجػػػب يصػػػ ل ، فػػػي يةػػػك مػػػا مذػػػؿ : مػػػا صػػػيعتى ك  ػػػاؾ ، لوػػػ   
 العطؼ مف جاض المعظ .

هػػػذه هػػػي ةوووػػػض كػػػّـ سػػػو كول ، ككمػػػا وكإػػػةل  ػػػراح كتا ػػػل ، ةػػػاؿ 
يمػػا وػػذهب  ػػالكاك  لػػ  معيػػ  (مػػع(  ذا كػػاف فوػػل معيػػ  غوػػر  السػػورافي : ((كاع

العطػػػؼ المةػػػض ، كالعطػػػؼ المةػػػض  ف وكجػػػب لكػػػؿ كاةػػػد مػػػف اجسػػػموف 
الععؿ الذم ذكر لل ، مف غور  ف وتعمؽ فعؿ  ةدهما  ا خر ، كوكلؾ : ةاـ 
ػػا ج وتعمػػؽ  ػػا خر ،  زوػػدي كعمػػركي ،  ذا  ردت  فك كػػؿ كاةػػد ميامػػا ، ةػػاـ ةوامن

ده كعمػػػػركه ،  ذا  ردت هػػػػذا المعيػػػػ  (وعيػػػػي العطػػػػؼ ككػػػػذلؾ : مػػػػا صػػػػيع زوػػػػ
المةض( كاف صيع كؿ كاةد مياما ج وتعمؽ  ػا خر ، فػإف  ردت مػا صػيع 
زوػػػػػدي مػػػػػع عمػػػػػرك ، عمػػػػػ  معيػػػػػ  :  لػػػػػ   م  ػػػػػيّ ايتاوػػػػػا فومػػػػػا  ويامػػػػػا مػػػػػف 
خصػػكمض ،  ك مكاصػػمض ،  ك غوػػر ذلػػؾ ، جػػاز  ف تيصػػب ، كةػػد اجتمػػع فػػي 

رفع في (ايب( ييكؾ تعطعل عم  التاّ مف ةكلؾ : ما صيعتى ك  اؾ ، ة   ال
ًمؿى ما  عد الكاك عم  معي  (مع( لمػا ووتإػول المعيػ  ،  ذا  غور تككود ، كةي
 كدت التاّ ، كيػت مخوػرنا فػي رفػع (ايب( كفػي يصػ ل ، فومػت : مػا صػيعتى 

ف  ئت : ك  اؾ .   يت ك  كؾ ، كاع
ع  ا خر  وئنا فمف رفع فمزكاؿ ة   المعظ ؛ يفك كؿ كاةد مياما صاي

ف يصػػػ ت فعمػػػ    ايػػػض معيػػػ   ، كمّ ػػػس لػػػل عمػػػ  إػػػرب مػػػف المّ سػػػض ، كاع
  (ُ((مع( ك فك صيوع ايكؿ ممت س  ا خر((  

كمذػػؿ هػػذا ةػػاؿ ايعمػػـ ال ػػيتمرم ، كذكػػر  يكػػل  ذا  روػػد مػػف الػػكاك فػػي 
يةك : ةػاـ زوػدي كعمػركي ، كمػا صػيع زوػدي كعمػركي ، معيػ  العطػؼ المةػض ، 

ذا  رود مياا معي  (مع( جاز الرفع كاليصب    (ِ(كجب الرفع ، كاع

                                                 

 .  ُٔٗ/ِ(  رح كتاب سو كول ُ(

 . ُٖٔ( ويظر : اليكت في تعسور كتاب سو كول ص ِ(
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ككّـ السورافي كاإ  جػًدا ، فػي  يكػل  راد  ف وػذكر  فك معيػ  المعوػض 
ذم ع كػػر عيػػل  المّ سػػض ، ةػػائـ كةاصػػؿ فػػي الرفػػع فػػي : مػػا صػػيعتى  يػػت الػػ

ك  ػػكؾ ، كفػػي اليصػػب : مػػا صػػيعتى  يػػت ك  ػػاؾ ،  ٌج  يكػػل فػػٌرؽ  ويامػػا ،  ػػافك 
معوض اليصب ةاصمض مف جايب كاةد ، كالمعيػ  : مػا صػيعت  يػت  ا وػؾ ، 

ت  ا وػؾ ،  ًما معوض الرفػع فةاصػمض مػف الجػاي وف ، كالمعيػ  : مػا صػيعتى  يػ
كما صػيع   ػكؾ  ػؾ ،  م : مػا صػيع  عإػكما  ػ عض ، كهػذا مػا عٌ ػر عيػل 
 وكلػػل : ((فمػػف رفػػع فمػػزكاؿ ةػػ   المعػػظ ؛ يفك كػػؿ كاةػػد ميامػػا صػػايع  ػػا خر 
 ػػػوئنا ، كمّ ػػػس لػػػل عمػػػ  إػػػرب مػػػف المّ سػػػض(( كلتكإػػػو  هػػػذه الوإػػػوض 

زوػػػدي  يوػػػكؿ :  يكػػػل  ذا رفعيػػػا فػػػي ةػػػاؿ العطػػػؼ المةػػػض ، فػػػي يةػػػك : سػػػافر
ك ، وكػػكف المػػراد الت ػػروؾ فػػي الععػػؿ (سػػافر( مػػف غوػػر  ف وػػراد معيػػ   كعمػػري
المعوض كالمّ سض ، فوةتمؿ  ف وككف المعي  :  فك كؿ كاةد مياما سػافر فػي 
غوػػر الوػػكـ الػػذم سػػافر فوػػل ا خػػر ، كتكٌجػػل كػػؿح ميامػػا  لػػ  غوػػر ال مػػد الػػذم 

ػا  ذا رفعيػا فػي ةػاؿ الع ل  لول ا خػر ،  مك طػؼ المعظػي ، مػع  رادة معيػ  تكجك
ا ، كما  ردياه في ةػاؿ اليصػب ،  المعوض ، فوككف المراد معي  المّ سض  وإن
كالموصكد في كمواما السعر معنا ،  ٌج  فك معوض الرفػع   ػدح مػف معوػض اليصػب 
؛ ييػػل ةصػػد ةصػػكلاا  رإػػا الجػػاي وف ، ك رغ تامػػا عمػػ  ةػػد سػػكاّ ؛ كلاػػذا 

 لدائمض ، كما استعممكا اليصب لممعوض المكةتض .استعمماا العرب لممعوض ا
: ت ػوف  فك ال ػكاهد التػي است ػاد المطمب الثاني : مذوب ابػف جٌنػي 

 اػػا سػػو كول فػػي  ػػاب المععػػكؿ معػػل الميصػػكب ، كايػػت جموعاػػا ممػػا ج وصػػ  
فواػػػا معيػػػ  العطػػػؼ ؛  ٌج  فك ا ػػػف جيػػػي ت يػػػ  مػػػذه نا يسػػػ ل  لػػػ    ػػػي الةسػػػف 
ايخعػػػش  ، معػػػاده :  فك العػػػرب لػػػـ تسػػػتعمؿ كاك المعوػػػض ؛  ٌج فومػػػا صػػػ  فوػػػل 

ماـ امتيػػػػاعاـ  ف ووكلػػػػكا : ايتظرتػػػػؾ كطمػػػػكعى معيػػػػ  العطػػػػؼ ، فوػػػػاؿ : ((كمػػػػذ
ال ػػػمس ،  م مػػػع طمػػػكع ال ػػػمس ، فويصػػػ كيل عمػػػ   يكػػػل مععػػػكؿ معػػػل ، كمػػػا 
يكما امتيع ذلؾ  ويص كف يةك : ةمتي كزودنا ،  م مع زود ، ةاؿ   ك الةسف : كاع



935 

 

؛ يفك الكاك التي  معي  (مع( ج تستعمؿ  ٌج في المكإع الػذم لػك اسػتعممت 
لجػػاز ، كلػػك ةمػػت : ايتظرتػػؾ كطمػػكعي ال ػػمس ( رفػػع طمػػكع(  م : فوػػل عاطعػػض 

كةػػػػاؿ : (( ج تػػػػراؾ ج  (ُ(كايتظرتػػػػؾ كايتظػػػػرؾ طمػػػػكعي ال ػػػػمس ، لػػػػـ وجػػػػز (( 
تسػػتعمماا  ٌج فػػي المكإػػع الػػذم لػػك  ػػئت جسػػتعممت العاطعػػض فوػػل ، يةػػك : 
جػػػاّ ال ػػػردي كالطوالسػػػضى ( يصػػػب الطوالسػػػضى( ، كلػػػك  ػػػئت لرفعػػػت (الطوالسػػػضى( ، 

طعنا عم  ال رد ، ككػذلؾ : لػك تيركػتى كايسػدى يكمػؾ ( يصػب ايسػد(  وجػكز ع
 ف ترفع (ايسد( عطعنا عم  التاّ ، كلاذا لـ ويجز   ك الةسف : جئتؾ كطمكعى 
ال مس ( يصب طمكع( ،  م مػع طمػكع ال ػمس ؛ ييكػؾ لػك  ردت  ف تعطػؼ 

وجػز يفك طمػكع   اا هيػا ، فتوػكؿ :  توتػؾ كطمػكعي ال ػمس (  رفػع طمػكع( ، لػـ
 . (ِ(ال مس ج وص   توايل لؾ(( 

كةاؿ : (( مكا الػكاك مػع المععػكؿ معػل ...  فك العػرب لػـ تسػتعمماا ةػط 
 معيػػ  (مػػع(  ٌج فػػي المكإػػع الػػذم لػػك اسػػتعممت فوػػل عاطعػػض لصػػمةت ،  ج 
تػػرل  يكػػؾ  ذا ةمػػٍت : ةمػػتي كزوػػدنا ،  م : مػػع زوػػد ، ةػػد كػػاف وجػػكز لػػؾ فوػػل  ف 

مػػتي كزوػػدي ، فتعطػػؼ زوػػدنا عمػػ  إػػمور العاعػػؿ ، ككػػذلؾ ةػػكلاـ : لػػك توػػكؿ : ة
تيركػػػػًت الياةػػػػضي كفصػػػػومىاا لرإػػػػعاا ، ةػػػػد كػػػػاف وجػػػػكز لػػػػؾ  ف تعطػػػػؼ فتوػػػػكؿ : 
كفصػػومياا ( ػػالرفع( ككػػذلؾ ةػػكلاـ : جػػاّ ال ػػردي كالطوالسػػضى ، ةػػد كػػاف وجػػكز  ف 

اليةػاة ميعػكا  كةػد مػرك  فك  (ّ(توكؿ : كالطوالسضي ( الرفع( فترفع عم  العطػؼ(( 
 جكاز العطؼ في المذالوف ايخوروف .

كيسػػػب الرإػػػي  لػػػ  ايخعػػػش ةكلػػػل : (( يعػػػـ ج وجػػػكز : جمػػػس زوػػػد 
كالساروضى ،  ذ ج وسيد الجمكس  ل  (الساروضى( ، ككذلؾ ج وجكز : إةؾ زوػد 

                                                 

 .    ُُٕ/ُ( الخصائص ُ(

 .    ُٗٓ/ِ( المصدر يعسل ِ(

 .    ُّٕ/ُ( سر صياعض ا عراب ّ(
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كطمػػػكعى ال ػػػمس ... ك جػػػاز غوػػػره : مػػػا زلػػػتي  سػػػوري كاليوػػػؿى ، كج ووػػػاؿ : سػػػار 
 . (ُ( ((الماّ ؛  ؿ جرل

فػػػّ وجػػػكز رفػػػع (السػػػاروض( عطعنػػػا عمػػػ  زوػػػد ؛ يفك العطػػػؼ وػػػراد  ػػػل 
  راؾ المعطكؼ في ةكـ المعطكؼ عموػل ؛ ييكػل  مذا ػض تكػرار الععػؿ ، فعيػد 
العطػؼ وكػػكف التوػدور : جمػػس زوػػد كجمسػت السػػاروضي ، كهػك معيػػ  ج وصػػ  : 

وصػػػػػ  رفػػػػػع يفك (السػػػػػاروض( ج وصػػػػػ   ف وسػػػػػيد  لواػػػػػا الجمػػػػػكس ، ككػػػػػذلؾ ج 
(طمػػػكع( عطعنػػػػا عمػػػ  زوػػػػد ؛ ييكػػػػل ج وصػػػ   ف وكػػػػكف التوػػػدور : إػػػػةؾ زوػػػػد 
كإةؾ طمكعي ال مس ؛ يف طمكع ال مس ج وص   ف وسيد  لول الإػةؾ ، 
فممػػػا لػػػـ وصػػػ  فػػػي هػػػذه ايمذمػػػض العطػػػؼ لػػػـ وصػػػ  عيػػػد ايخعػػػش كا ػػػف جيػػػي 

  (ِ(المعوض ، كةد ت ي  ا ف وعوش مذه اما 
مػػف كػػكف المععػػكؿ معػػل  ف وصػػٌ  عطعػػل  كةػػاؿ   ػػك ةوػػاف : ((كومػػـز

عمػػػػ  مػػػػا ة مػػػػل ، ك فك  صػػػػؿ هػػػػذه الػػػػكاك العطػػػػؼ ، كهػػػػذا مػػػػذهب الجماػػػػكر ، 
كايخعػػش ، كالسػػورافي ، كالعارسػػي ... كا ػػف عصػػعكر ، كا ػػف الإػػائع ، كةػػد 

  (ّ(ذكر ا جماع عم  ذلؾ   ك الةسف  ف ال اذش(( 
كا ػػػػػف كهػػػػذا  مػػػػػر غروػػػػػب ، فكوػػػػػؼ تسػػػػيك  لأخعػػػػػش ، كا ػػػػػف جيػػػػػي ، 

وعػػوش ، كالجماػػػكر ،   ذا صػػػٌ   يكػػل مػػػذهب الجماػػػكر ، كوػػؼ تسػػػيك  لاػػػـ  ف 
ومغػػػػػػكا تراكوػػػػػػب  ػػػػػػاع اسػػػػػػتعمالاا ،  ةجػػػػػػض  ٌف كاك المعوػػػػػػض فػػػػػػي ايصػػػػػػؿ كاك 
العطؼ ، كالةوووض  يكل لوس في هذه الوإوض  صؿ كفرع ، فكؿ كاك مف  ةساـ 

كاك معوػػػض ، لعػػػدـ الػػػكاك ةائمػػػض  ر سػػػاا ؛ ييكػػػل  ذا لػػػـ وصػػػٌ  جعػػػؿ الػػػكاك هيػػػا 

                                                 

 .  ّٗ/ِ(  رح كافوض ا ف الةاجب ُ(

 .  ّْٗ/ُ( ويظر :  رح المعصؿ ِ(

، ك ػرح جمػؿ الزجػاجي  ُّٕ/ِ، كويظػر : همػع الاكامػع   ِٖٔ/ِ( ارت ػاؼ الإػرب ّ(
ِ/َِٖ  . 
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ػا  ٌف كاك الوسػـ ، ككاك (رب(  صّةاا  ف تككف كاك عطؼ ، فاذا وعيػي  وإن
ج وصػػػ  لكػػػؿ ميامػػػػا  ف تعمػػػؿ ، فتجػػػػر مػػػا دخمػػػػت عموػػػل ؛ يفك  صػػػػماا كاك 

 العطؼ ، ككاك العطؼ ج تعمؿ . 
فما ت ياه ا ػف جيػي مػذهب  عوػد ؛ كلاػذا رد يةػاة ةكلػل ك يكػركه ، ةػاؿ 

ا ػف خػركؼ  فك   ػا العػت  ا ػف جيػي ، ةػاؿ :  فك العػرب لػـ ا ف مالؾ : ((ذكر 
تستعمؿ الكاك  معي  (مع(  ٌج في مكإع وصػ   ف توػع فوػل عاطعػض ، ك يكػر 
ةكلػػػل ا ػػػف خػػػركؼ ، كهػػػك فػػػي ا يكػػػار ةووػػػؽ ، فػػػإفك العػػػرب اسػػػتعممت الػػػكاك 
 معيػ  (مػع( فػي مكاإػع ج وصػم  فواػا العطػؼ ، كفػي مكاإػع وصػم  فواػػا 

 .(ُ(العطؼ((
كمػػا  فك ةػػكؿ   ػػي ةوػػاف  ػػافك مػػذهب ا ػػف جيػػي ، هػػك مػػذهب جماػػكر 
اليةػػاة ، فوػػل يظػػر ؛  ذ و ػػدك  فك العكػػس هػػك الصػػةو  ، فوػػد صػػٌرح كذوػػر مػػف 
ّن  كايت في مكإع وصٌ  فول  اليةاة  صّح استعماؿ الكاك  معي  (مع( سكا
از العطؼ ،  ـ ج ، مف ذلؾ ةكؿ ا ػف الةاجػب : ((فػإف كػاف الععػؿ لعظنػا كجػ

ف لػـ وجػز العطػؼ تعػوكف اليصػب(( وعيػي : تعػوكف  (ِ( العطؼ فالكجاػاف ... كاع
اليصب عم  المعوض ، كةكؿ ا ف مالؾ : ((فإفك العرب اسػتعممت الػكاك  معيػ  

 (ّ( (مػػع( فػػي مكاإػػع ج وصػػم  فواػػا العطػػؼ ، كفػػي مكاإػػع وصػػم  فواػػا((
كةكؿ الكو ي : ((ةاعػدة : المصػور  لػ  الميصػكب  معيػ  (مػع( كاجػب متػ  

ذا لـ وتعذر العطػؼ ... جػاز الكجاػاف((  كةػكؿ (ْ( رود العطؼ ذـ تعذر ... كاع

                                                 

 .  ُٖٔ/ِ، كويظر : ارت اؼ الإرب  ُُٗػَُٗ/ِ(  رح التساوؿ ُ(

 ،   ّٕ/ِ(  رح كافوض ا ف الةاجب ِ(

 ، . ُُٗػ َُٗ/ِ( التساوؿ ج ف مالؾ ّ(

 .  َُّ( ا ر اد  ل  عمـ ا عراب ص ْ(
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ف لػػػـ ومكػػػف عطعػػػل تعػػػوكف اليصػػػب عمػػػ  المعوػػػض((  كةػػػكؿ (ُ(ا ػػػف عووػػػؿ : (( كاع
 يكػل ج و ػترط  الص اف مؤولدنا ةكؿ اي مكيي : ((كةكلل (سػورم كالطروػؽ( وعوػد

فػي يصػػب اجسػػـ عمػػ   يكػل مععػػكؿ معػػل جػػكاز عطعػل مػػف ةوػػث المعيػػ  عمػػ  
 .(ِ( مصاة ل ، كهك كذلؾ ، خّفنا ج ف جيي((

: المطمػػب الثالػػث : المفعػػكؿ معػػه بػػيف النصػػب لفظنػػا كالمعيػػة معننػػى 
ػػػا ،  ٌج  يكاػػػـ لػػػـ وصػػػطمةكا عمػػػ   صػػػٌرح اليةػػػاة  مجػػػيّ المععػػػكؿ معػػػل مرفكعن

لمععكؿ معػػل ؛ ييكػػل لػػـ وكػػف ميصػػك نا ، كهػػذه كاةػػدة مػػف المصػػائب تسػػموتل  ػػا
التي ا تمي  اا اليةك العر ي ، كمف لدف اليةاة  يعسػاـ ، كهػي العمػؿ  يظروػض 
العامؿ ، كاجيوواد لاا كاجةتكاـ  لواا ، مع  يكاا يظروض مف صيعاـ كاختّةاـ 

ف صػػركح  ػػافك (إػػوعتيل( ((مصػػاة ّن ، كاع  ض لكػػؿ رجػػؿ ؛ يفك ، فالرإػػي ، مػػذ
 (ّ(الكاك  معي  (مع(((  ٌج  يكل لـ وعر اا مععكجن معل ؛  يكاا لـ تكف ميصك ض 

ككذلؾ صػركح  ػافك الػكاك فػي :  يػت كر ويػؾ ، موصػكد  اػا المصػاة ض ،  ٌج  يكػل 
كةػػػػاؿ فػػػػي  وػػػػت  (ْ(لػػػػـ وعػػػػرب (ر ويػػػػؾ( مععػػػػكجن معػػػػل ؛ لككيػػػػل غوػػػػر ميصػػػػكب 

 ال اعر :
يا   تااـً كما اليجدمح كالمتغكلري  ك يتى امرؤ    مف  هؿ يجد ك رإي

ف ةصػدتى المصػاة ض لعػدـ الياصػب(( فاليةػاة  (ٓ(((فاا هيػا العطػؼ  كلػ  ، كاع
 رغـ اعترافاـ  اٌف اجسـ المرفكع في هذا ال وت كاةع  عد كاك  معي  (مع(  ٌج 

                                                 

 . ٓٗٓ/ُعووؿ (  رح ا ف ُ(

  ُٖٗ/ِ( ةا وض الص اف ِ(

 ّٔ/ِ(  رح كافوض ا ف الةاجب ّ(

 ْْ/ِ( المصدر يعسل ْ(

،  ََّ/ُ،  كهػػك مػػف   وػػات سػػو كول تةووػػؽ هػػركف  ّْ/ِ(  ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب  ٓ(
، كالغػػكر كتاامػػض : مػػا ايخعػػض مػػف  ػػّد العػػرب ، كيجػػد : مػػا ارتعػػع ّٗٓ/ُكتعموػػؽ  ػػدوع  
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غوػر ميصػكب ،   يكاـ مع ذلؾ ، لـ وعر ػكه مععػكجن معػل ، ج ل ػيّ ،  ٌج  يكػل
فوتركػػكف ايخػػذ  ػػػالمعي  كوعر كيػػل معطكفنػػػا ، مػػع  فك الػػػكاك كاك معوػػض ، كهػػػذا 
العطػػػػؼ الػػػػذم وزعمكيػػػػل ، ج كجػػػػكد لػػػػل فػػػػي هػػػػذا ال ػػػػاهد ، كج فػػػػي ال ػػػػكاهد 

 ايخرل ، كمذؿ هذا ةاؿ ا ف وعوش في ال وت الذم است اد  ل سو كول  
ٍوبى  مىؼو   ما  يتى كى    وؾ كالعخري  وا ًزٍ ًرةافي  خا  يي خى

(  ػػػػالعطؼ عمػػػػ  ( يػػػػت( مػػػػع مػػػػا فػػػػي الػػػػكاك مػػػػف  ((كال ػػػػاهد فوػػػػل رفػػػػع (العخػػػػري
 (ُ( معي (مع( كامتياع اليصب فول((

كةد اختمؼ اليةاة في تةدود عامؿ اليصب في المععكؿ معل ، كايوسػمكا 
 فول عم  خمسض  ةكاؿ ، كهي : 

هػػػك الععػػػؿ كمػػػا   ػػػ ال ة ػػػؿ الػػػكاك ، كيصػػػ ل  كسػػػاطض الػػػكاك ، كهػػػذا -ُ
 مذهب سو كول .

فعػػؿ مإػػمر كمػػا   ػػ ال  عػػد الػػكاك ، ووػػدر  معيػػ  المّ سػػض ، كهػػذا -ِ
 مذهب الزجاج .

 الخّؼ ، كهك مذهب الككفووف .-ّ
 ميصكب ايتصاب الظرؼ . كهذا مذهب ايخعش . -ْ
 .( ِ(الكاك ، كهك مذهب الجرجايي -ٓ

                                                                                                                

ض  ل  تاامػض ( كسػر التػاّ( ، كال ػاهد فوػل رفػع : المتغػكر ، عطعنػا عمػ  مياا ، كتااـ : يس 
 .ُٗاليجدم ، مع ما في الكاك مف معي  المعوض ، كال وت لجموؿ ، ويظر : دوكايل ص 

، كتعموػػؽ  ِٗٗ/ُ، كويظػػر : كتػػاب سػػو كول ، تةووػػؽ هػػركف   ْْٔ/ُ(  ػػرح المعصػػؿ ُ(
 . ّٖٓ/ُ دوع 

،  ّْٖكرصػؼ الم ػايي لممػالوي ص َُٗػ ُٖٗ/ِلػؾ ( ويظر :  ػرح التسػاوؿ ج ػف ماِ(
 ِٖٔ/ ِ، كارت ػػاؼ الإػػرب ي ػػي ةوػػاف اييدلسػػي  ِّٖ/ِكالمةػػرر فػػي اليةػػك لمارمػػي 
، ك ػرح ا ػف عووػؿ  َّٔ/ِكمغيي الم وػب ج ػف ه ػاـ   ُٔٓك رح التساوؿ لممرادم ص 

ُ/َٓٗ  . 



941 

 

فاصػػةاب هػػذه ايةػػكاؿ مختمعػػكف فومػػا  وػػياـ  تةدوػػد عامػػؿ اليصػػب ،   
ككػػؿ مػػياـ وػػزعـ صػػةض مػػا ةػػاؿ  ػػل ، ك طػػّف ةجػػض مػػا ةػػاؿ  ػػل ا خػػر ، ممػػا 
وػػدؿ عمػػ   يكاػػا جموعنػػا  ةػػكاؿ مختموػػض ، كعمػػ   فك المععػػكؿ معػػل ج عّةػػض لػػل 
،  عامؿ اليصب الذم زعمكه  ، كمصطم  المععكؿ  ل الذم اسػتعممل سػو كول 

ٌيمػػا هػػي تسػػموض جػػاّت مػػف  ج وروػػد  ػػل معيػػاه الػػذم  ػػاع فػػي كتػػب اليةػػك ، كاع
توػػػػدوره : مػػػػا زلػػػػتي كزوػػػػدنا ،  ػػػػػ : مػػػػا زلػػػػت  زوػػػػدو ، ككػػػػذلؾ اسػػػػتعمالل مصػػػػطم  
المععكؿ معل ، فود جاّ مف جعؿ : ما صػيعتى ك  ػاؾ ،  توػدور : مػا صػيعتى 

از توػدورها  ال ػاّ ؛ مع   وؾ ، فكاك (كزود( هػي كاك المعوػض يعسػاا ،  ٌج  يكػل جػ
يفك ال اّ ك(مع( معيواف متوار اف ، مف ة ؿ  فك كمواما  صػعض  جمالوػض ، وعوػد 

 معي  ا لصاؽ كالمّ سض .
كمػػف الكاإػػ   فك سػػو كول كاليةػػاة ، لػػـ وصػػطمةكا عمػػ  تسػػموض اجسػػـ 
 عػػػد كاك المعوػػػض مععػػػكجن معػػػل ، لككيػػػل ميصػػػك نا ؛ يفك اليصػػػب ةإػػػوض لعظوػػػض 

ّن ما سمي مععكجن  ل ؛ ييكل م تركض   وف المععكجت جموعاا ؛ فالمععكؿ  ل مذ
ميصكب ،  ؿ يٌيل كةع عمول فعؿ العاعؿ ،  ك  تع ور  دؽ ؛ ييكل  فاد معيػ  
ـك ةػاٌج ييكػل ميصػكب ، كلكػف ييكػل  المععكلوض ، ككذلؾ الةاؿ لـ وعرب ،  كويسػ

ـك مععػػكجن يجمػػل ؛ ييكػػل  ػػٌوف ةػػاؿ صػػاة ل ، كالمععػػكؿ يجمػػل لػػـ وعػػرب   ك ويسػػ
ميصكب ، كلكف ييكل  فاد معي  التعموؿ ،  ك معي  : مف  جؿ كػذا ، ككػذلؾ 
المععػػكؿ معػػػل ، لػػـ ويعػػػرب مععػػػكجن معػػل ؛ لككيػػػل ميصػػػك نا ؛ كلكػػف لككيػػػل  فػػػاد 

 معي  المعٌوض ؛ ككةكعل  عد كاك  معي  (مع( .
الةوووض ، ةوف عركؼ المععكؿ كةد   ار   ك ةوكاف اييدلسي  ل  هذه 

معػػل  وكلػػل : ((كهػػك اجسػػـ التػػالي كاكنا ، وجعماػػا  يعسػػاا فػػي المعيػػ  كمجػػركر 
فوػد جعػؿ المعيػ  هػك ايسػاس  (ُ((مع( كفي المعظ كميصكب ميعدكل  الامزة((

                                                 

 .   ِٖٓ/ِ(ارت اؼ الإرب ُ(
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في تسػموض المععػكؿ معػل ، كجعػؿ يصػ ل ةإػوض لعظوػض ؛ لػذلؾ  ػ ال مػف هػذا 
الععػػؿ المتعػػدم  ػػالامزة ، كمػػف  جػػؿ تكإػػو  الكجػػل  ػػالمععكؿ الميصػػكب  عػػد 

هػػذه الةوووػػض كتاكوػػدها يوػػكؿ :  يكػػل ةػػد مػػرك  ف كاك : لػػك تيركػػًت الياةػػضي كفصػػومىاا 
لرإػػػعاا ، كاك معوػػػض ، ك(فصػػػوماا( مععػػػكؿ معػػػل ميصػػػكب ، فمػػػك ةوػػػؿ : لػػػك 
تىرىٍكتى الياةضى كفصومىاا لرإعاا ، فما ايساس الذم يعتمد عمول في تعووف هذا 

 ي   لمكاك كلّسـ  عدها ، يصب اجسـ  ـ معي  المعوض فول ؟ المع
ّن ؛ ييكػل  ذا ةوػؿ :  مما ج  ؾ فول  فك دلوؿ اليصب هيا  ص   ميعطكػ
 فك (فصػػػػػػوماا( مععػػػػػػكؿ معػػػػػػل ، كلػػػػػػوس معطكفنػػػػػػا ،  دجلػػػػػػض ككيػػػػػػل ميصػػػػػػك نا ، 

ا .   فالمعطكؼ في المذاؿ ميصكب  وإن
 الةوووػػض ، ك ف ييجمػػع عمػػ   فػػي هػػذه الةالػػض ، كجػػب عمويػػا اجعتػػراؼ

 فك (فصػػوماا( فػػي المذػػاؿ المػػذككر مععػػكؿ معػػل ؛ لككيػػل تػػّ كاكنا  معيػػ  (مػػع( 
 ج لككيل ميصك نا ، كهذا هك ةالل في كؿ مذاؿ 

ػا ،  يكػل كذوػرنا مػا جػاّ المععػكؿ معػل ميصػك نا ،  كالدلوؿ عم  ذلؾ  وإن
مػف ةروػب ،  ك  عوػد  كلوس في التركوب الذم جاّ فوػل فعػؿ ، كج  ذػر لكجػكده

،  ٌج  فك اليةػػاة تكمعػػكا  وكمػػا تكمػػؼ لتوػػدوره ، كايكمػػا ةػػكؿ مػػف ةػػاؿ  كؿ مػػرة  ػػافك 
المععػػكؿ معػػل ج  ػػدك مػػف  ف وكػػكف ميصػػك نا ، كج  ػػدك مػػف  ف وكػػكف لػػل ياصػػب 
ٌج ، كمػػػا  مػػػف فعػػػؿ  ك  ػػػ ال ،  وػػػض فر يوػػػض ميزلػػػض ج وجػػػكز المسػػػاس  اػػػا ، كاع

  ال يصب المععػكؿ معػل فػي يةػك : كوػؼ  يػتى كزوػدنا سواتي ، فاٌم فعؿ  ك 
، كةػػػػكؿ (ِ(، كاليسػػػػاّ ك عجازىهػػػػا ، كالرجػػػػاؿ ك عإػػػػاّها (ُ(، كمػػػػا  يػػػػت كزوػػػػدنا 

                                                 

 . ِّٔ/ُ، كتعموؽ  دوع  َّّ/ُف ( ويظر : كتاب سو كول ، تةووؽ هرك ُ(

 . ُْٗ/ِ( ويظر :  رح التساوؿ ج ف مالؾ ِ(
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ٌوػػػػاه فػػػػي لةػػػاؼ ، كةكلػػػػل ، صػػػػم  ا عموػػػػل  عائ ػػػل رإػػػػي ا عياػػػػا :  يػػػا كاع
 (ُ( كسمـ : فكا ييا ككذرةى ال يّ  خكؼ عموكـ مف ًةملتل ( يصب كذرة (

ػػػا  فك اليةػػػاة  يعسػػػاـ كذوػػػرنا مػػػا اإػػػطركا  لػػػ  كالػػػدل وؿ عمػػػ  ذلػػػؾ  وإن
اجلتجػػاّ  لػػ  المعيػػ  ، ج  لػػ  اليصػػب ، لتعوػػوف المععػػكؿ معػػل ، كتمووػػزه مػػف 
ـٍ  يكاي المعطػػػػكؼ ، كمػػػػا مػػػػٌر ، ككمػػػػا فعمػػػػكا فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : (فىكىرى لػػػػؾى لىيىٍة يػػػػرى

اىػػػػػيك  ػػػػػٍكؿى جى ـٍ ةى يكاي ـك لىييٍةًإػػػػػرى { فػػػػػػ(ال واطوف( ٖٔـى ًجًذًوػػػػػا( }مػػػػػروـ :كىال كػػػػػوىاًطوفى ذيػػػػػ
ميصػػكب ، فػػإذا راعويػػا ةإػػوض اليصػػب ؛ فإيكػػل كمػػا جػػاز  عرا ػػل مععػػكجن معػػػل 
لككيل ميصك نا ، جاز  عرا ػل معطكفنػا ؛ يفك المعطػكؼ عموػل ، كهػك الإػمور 
ػػا ،  ٌج  فك كتػػب التعسػػور عٌويػػٍت  عرا ػػل  (هػػـ( فػػي (لية ػػرٌياـ ( ميصػػكب  وإن

ل اسػػػػػػتيادنا  لػػػػػػ  المعيػػػػػػ  ، فوػػػػػػد فسكػػػػػػر الط ػػػػػػرم ايوػػػػػػض  وكلػػػػػػل : مععػػػػػػكجن معػػػػػػ
فود فٌسرها  معي  المعوػض ( ِ( ((لية رياـ ... موريوف  اكلوائاـ مف ال واطوف((

 (ّ(، كةػاؿ الكاةػػدم : ((كذلػؾ  فك كػػؿ كػافر وة ػػر مػع  ػػوطايل فػي سمسػػمض(( 
ػػ  الزمخ ػػرم  عػػراب (ال  ػػواطوف( كاسػػتيادنا  لػػ  المعيػػ  ج  لػػ  اليصػػب ، رجك

مععػػكجن معػػل ، فوػػاؿ : (( كالػػكاك فػػي (كال ػػواطوف( وجػػكز  ف تكػػكف لمعطػػؼ ، 
ك معي  (مع( كهي  معي  (مع(  كةع ، كالمعي  :  ياـ وية ركف مػع ةريػائاـ 

  (ْ(مف ال واطوف الذوف  غككهـ ، ويورف كؿ كافر مع  وطايل في سمسمض(( 
عػػػػػػػراب ككػػػػػػػذلؾ اسػػػػػػػتيدكا  لػػػػػػػ  المعيػػػػػػػ  ، ج  لػػػػػػػ  اليصػػػػػػػب ، فػػػػػػػي  

ـٍ يى ىاى ييكحو ً ٍذ ةىػاؿى ًلوىٍكًمػًل  مىٍوًا ( ركاّكـ( مععكجن معل ، في ةكلل تعال  : (كىاٍتؿي عى
                                                 

 .  ََِ/ِ( ويظر : المصدر يعسل ُ(

 . ُِْ/ُٔ( جامع ال واف ِ(

  َُٗ/ّ( الكسوط في تعسور الور ف المجود ّ(

، كال ةػر المةػوط  ُٕ/ْ، كويظػر :  يػكار التيزوػؿ ، تعسػور ال وإػاكم  ُّ/ّ( الك اؼ ْ(
ٔ/ِٓٔ  . 
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ككٍمػػػتي  تىػػػٍذًكوًرم ً آوىػػػاًت المٌػػػًل فىعىمىػػػ  المٌػػػًل تىكى مىػػػٍوكيـ مكوىػػػاًمي كى ػػػافى كى يػػػرى عى وىػػػا ةىػػػٍكـً ً ف كى
ـك جى وى  ـٍ ذيػػ ـٍ كى يػػرىكىاّكي كي ػػكٍا ً لىػػيك كىجى فىػػاىٍجًمعيكٍا  ىٍمػػرى ـك اٍةإي ػػضن ذيػػ ـٍ غيمك مىػػٍوكي ـٍ عى كيػػٍف  ىٍمػػريكي

كًف( }وكيس :   { ُٕتييًظري
ةػػػاؿ   ػػػك عمػػػي اليةػػػكم : (( ككٌماػػػـ ةػػػر   ػػػالامز ككسػػػر المػػػوـ ، مػػػف 

((  (ُ( جمعػػت((  كةػػاؿ : ((لػػـ وجػػز (ِ((( فػػايكذر فػػي ايمػػر  ف ووػػاؿ  جمعػػتي
يكمػػػػا  ف تعطػػػؼ عمػػػػ  مػػػػا ة مػػػػل ؛ كذلػػػػؾ  يكػػػػل ج ووػػػػاؿ  :  جمعػػػػتي  ػػػػركائي ، كاع

كةػػاؿ الجرجػػايي ، كهػػك و ػػرح  (ّ( ووػػاؿ : جمعػػتي  ػػركائي ، ك جمعػػتي  مػػرم((
( يجؿ  فك  ـٍ كي ةكؿ   ي عمي اليةكم : ((دكف  ف وككف معطكفنا عم  لعظ ( ىٍمرى
ا جمػػػاع ج ووػػػع عمػػػ  ال ػػػركاّ ، كةػػػرؼ العطػػػؼ ووػػػـك موػػػاـ العامػػػؿ ؛ فػػػّ 

ـى  ( معطكفنػػػػا عمػػػػ  توػػػػكؿ : إػػػػر تي زوػػػػدنا كالعمػػػػ ـٍ ؛ كلػػػػذلؾ ج وكػػػػكف (كى يػػػػرىكىاّكي
 ) ـٍ كي ذا لـ وكف معطكفىا عمػ  ( ىٍمػرى ( ييكؾ ج توكؿ :  جمعتي  ركائي؛ كاع ـٍ كي ( ىٍمرى

 (ْ(كاف ميصك نا  معي  (مع(((
كةػػاؿ ا ػػف خالكوػػل ايصػػعاايي : ((ركل خارجػػضي عػػف يػػافع (فػػاجمعكا( 

( ، كةػر  ال ػاةكف : (فػا جمعكا( كهػك اجختوػار ؛ يفك  كصؿ ايلؼ مف (جمعػتي
 . (ٓ(العرب توكؿ :  جمعتي عم  ايمر ،  ذا  ةكمتل ، كعزمت عمول(( 

جػػػػاز مػػػػف جاػػػػض المعػػػػظ  عػػػػراب ( ػػػػركاّكـ( معطكفنػػػػا ،  ٌج  فك اليةػػػػاة 
 عر كه مععكجن معل ، استيادنا  ل  المعي  ، لككيل تّ كاكنا  معي  (مع(
 )ٔ)  

                                                 

 . ُٗٗ/ّ( الةجض في عمؿ الوراّات الس ع ُ(

 .  ََِ/ّ( المصدر يعسل ِ(

 . ِٔٔ/ُ( الموتصد في  رح ا وإاح ّ(

 . ّٔٔ/ُ( المصدر يعسل ْ(

 . َُٔ(  عراب الوراّات الس ع كعمماا ص ٓ(

 .  ِِْ، كالمورلب ج ف عصعكر ص  ّْٕ/ُ( ويظر :  رح المعصؿ ج ف وعوش ٔ(
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( ػػػػػركاّكـ( معطكفنػػػػػا عمػػػػػ   ةػػػػػاؿ ا ػػػػػف ه ػػػػػاـ : (( كج وصػػػػػ  جعػػػػػؿ
( مػػركـ( ، يفك ( جمػػع( ج وتعمػػؽ  الػػذكات ،  ػػؿ  المعػػايي ، كوكلػػؾ :  جمىعػػكا 
عم  ةكؿ كذا ،  خػّؼ (جمػع( ، فإيكػل م ػترؾ ... كتيوػر  (فػاجمعكا(  الكصػؿ 

كةػػػاؿ : (( كج وجػػػكز عمػػػ  ظػػػاهر المعػػػظ  ف وكػػػكف معطكفنػػػا ( ُ(فػػػّ   ػػػكاؿ(( 
روؾ فػػػي معيػػػاه ، فوكػػػكف التوػػػدور  جمعػػػكا  مػػػركـ عمػػ  ( مػػػركـ( ييكػػػل ةويئػػػذ  ػػػ

ك ػػػركاّكـ ؛ كذلػػػؾ ج وجػػػكز ؛ يفك ( جمػػػع( متعمػػػؽ  المعػػػايي دكف الػػػذكات ، 
 . (ِ(توكؿ :  جمعتي ر وي ، كج توكؿ :  جمعتي  ركائي(( 

 ) ـٍ ـٍ كى يػرىكىاّكي كي كةاؿ ا ف وعوش : (( ك ما ةكلػل تعػال  : (فىػاىٍجًمعيكٍا  ىٍمػرى
السػػ عض  جمعػػكا عمػػ  ةطػػع الامػػزة ، ككسػػر المػػوـ ووػػاؿ :  جمعػػتي  فػػإفك الويػػٌراّ

عمػػ  ايمػػر ، ك جمعتيػػل ، ذهػػب ةػػكـ  لػػػ   يكػػل مػػف هػػذا ال ػػاب مععػػكؿ معػػػل ؛ 
كذلػػػػؾ ييكػػػػل ج وجػػػػكز  ف وعطػػػػؼ عمػػػػ  مػػػػا ة مػػػػل ؛ ييكػػػػل ج ووػػػػاؿ :  جمعػػػػتي 
 ػػركائي ،  يمػػا ووػػاؿ : جمعػػت  ػػركائي ، ك جمعػػتي  مػػرم ، فممػػا لػػـ وجػػز فػػي 

 (ّ(كاك العطؼ ، جعمكها  ميزلض (مع( ، مذؿ : جاّ ال ردي كالطوالسضى (( ال

فود تعوكف عيد اليةاة  عػراب ( ػركاّكـ( مععػكجن معػل ، كامتيػع  عرا ػل 
معطكفنا ((يفك العرب ج تستعمؿ ( جمع( في المتعرؽ ؛  ؿ الذم وستعمؿ في 

عػؿ ( ػركاّكـ( كفي ذلػؾ ةػاؿ السػوكطي : ((ج وجػكز  ف وج(ْ(ذلؾ (جمع((( 

                                                 

 .  َّٔ/ِ( مغيي الم وب ُ(

 .  َِِ(  رح  ذكر الذهب ص ِ(

 .   ِْْ/ُ(  رح المعصؿ ّ(

، كويظػػػر :  ػػػرح التسػػػاوؿ ج ػػػف مالػػػؾ  َِٖ/ِ(  ػػػرح جمػػػؿ الزجػػػاجي ج ػػػف عصػػػعكر ْ(
ِ/َِِ  . 
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معطكفنا ؛ يفك ( جمع( ج ويصب  ٌج ايمػر كالكوػد كيةكهمػا ، فإٌمػا  ف وجعػؿ 
 (ُ(( ركاّكـ( مععكجن معل ،  ك مععكجن  ل (( 

ككما تعكوف  عراب ( ركاّكـ( مععكجن معل استيادنا  ل  المعي  ج  لػ  
ب اليصػػػػب فػػػػي كتػػػػب اليةػػػػك ، كػػػػذلؾ تعػػػػوكف هػػػػذا ا عػػػػراب فػػػػي كتػػػػب ا عػػػػرا

كالتعسػػػػػور ، ةػػػػػاؿ العػػػػػٌراّ : (( كا جمػػػػػاع : ا عػػػػػداد كالعزومػػػػػض عمػػػػػ  ايمػػػػػر ، 
كيصػػػػػ ت ال ػػػػػركاّ  ععػػػػػؿ مإػػػػػمر ، كاٌيػػػػػؾ ةمػػػػػت : فػػػػػاجمعكا  مػػػػػركـ كادعػػػػػكا 

فػػػالعٌراّ لػػػـ وجػػػز يصػػػب ( ػػػركاّكـ( عطعنػػػا عمػػػ  المععػػػكؿ  ػػػل ( ِ( ػػػركاّكـ(( 
ػػمف كّمػػل مػػا وػػدؿ عمػػ   يكػػل عػػٌوف  عػػراب ( ػػركاّكـ( م ععػػكجن ( مػػركـ(  ػػؿ إك

ػػػػػؿ  لػػػػػ  هػػػػػذا المعيػػػػػ   التوػػػػػدور  معػػػػػل ، اسػػػػػتيادنا  لػػػػػ  المعيػػػػػ  ،  ٌج  يكػػػػػل تكصك
ػػػاج : ((كزعػػػـ العػػػٌراّ  فك معيػػػاه : فػػػاجمعكا  مػػػركـ  المػػػذككر ، كلاػػػذا ةػػػاؿ الزجك
كادعكا  ركاّكـ ، كهذا غمط ج فائدة فوػل ؛ ييكاػـ  ف كػايكا وػدعكف  ػركاّهـ 

معكا  مػركـ مػع  ػركائكـ ، كمػا توػكؿ : ؛ يف وجمعكا  مػرهـ ، فػالمعي  : فػاج
  (ّ(لك تيركًت الياةضي كفصومىاا لرًإعاا ، المعي  لك تيركًت الياةضي مع فصوماا ((

ككمػا عويػكا  عػراب ( ػػركاّكـ( مععػكجن معػل اسػػتيادنا الػ  المعيػ  فوػػد  
ػا . ةػاؿ الووسػي : ((كػؿ الوػٌراّ  ميعكا  عرا ل معطكفنػا اسػتيادنا  لػ  المعيػ   وإن

ه  ػػالامز ككسػػر المػػوـ ، مػػف ةػػكلاـ :  جمعػػت عمػػ   مػػر كػػذا ، ككػػذا ،  ذا ةػػر 
عزمػت عموػل ... توػكؿ جمعػت ال ػركاّ كالوػكـ ، كج توػكؿ  جمعػتي ال ػػركاّ ، 

                                                 

 .  ِْٓ/ِ( همع الاكامع ُ(

 .   ُّٔػ ُِٔ/ُُ، كويظر : جامع ال واف ، تعسور الط رم  ُّٕ/ُ( معايي الور ف ِ(

عرا ػػػل ّ( ، كويظػػػر : الكسػػػوط فػػػي تعسػػػور الوػػػر ف المجوػػػد لمكاةػػػدم  ِّ/ّ( معػػػايي الوػػػر ف كاع
ِ/ٓٓٓ   . 
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 ٌيمػػا ووػػاؿ :  جمعػػت ، فػػي ايمػػر خاصػػض ، فمػػذلؾ لػػـ وةسػػف عطػػؼ ال ػػركاّ 
  (ُ(عم  ايمر(( 

فػي تعوػوف  عػراب  ككذلؾ  كج كا اجستياد  ل  المعي  ج  لػ  اليصػب
ػػافى  اجسػـ مععػػكجن معػػل  عػػد الػػكاك فػػي ةكلػل تعػػال  : (كىالكػػًذوفى تى ىػػككؤيكا الػػدكارى كىا ومى

( }الة ػر :  ـٍ رى ً لىػٍوًا ػٍف هىػاجى ـٍ ويًة حػكفى مى { ةػاؿ السػوكطي : (فا ومػػاف ًٗمػف ةىػٍ ًمًا
مععكؿ معل ،  ك مععكؿ  ل  ػ( اعتودكا( مودرنا((
كةكلل تعال  : (ً فك الكػًذوفى   (ِ( 

ـٍ  ىػرح  اًلػًدوفى ًفواىػا  يٍكلىئًػؾى هيػ ـى خى اىػيك كا ًمٍف  ىٍهػًؿ اٍلًكتىػاًب كىاٍلميٍ ػًرًكوفى ًفػي يىػاًر جى كىعىري
{ ةػػػػػاؿ الةوػػػػػدرة الوميػػػػػػي : ((فوػػػػػٌدره  عػػػػػض اليةػػػػػاة (مػػػػػػع ٔاٍل ىًروكػػػػػًض( }ال ويػػػػػض : 

اب ، كمػف الم ػركوف ؛ يٌياػـ الم ركوف( ؛  ذ ج وجكز (كعػركا( مػف  هػؿ الكتػ
 . (ّ(كٌماـ كعار ، ك(مف  هؿ الكتاب(  معي  الت عوض (( 

وعيػػي  يكػػل  ذا جعميػػا (الم ػػركوف( معطكفنػػا عمػػ  الػػذوف (كعػػركا( وكػػكف 
التوػػدور :  فك الػػذوف كعػػركا مػػف  هػػؿ الكتػػاب ، كالػػذوف كعػػركا مػػف الم ػػركوف ، 

كػافر ، كمػياـ غوػر كػافر ؛ كهذا ج وص  معيػ  ، يفك الم ػركوف لػوس مػياـ 
 ذ كٌماـ كعرة ؛ فاسػتيادنا  لػ  المعيػ  تعػوكف  عػراب (الم ػركوف( مععػكجن معػل ج 

 معطكفنا .
 
 

                                                 

، كال ةػػػر المةػػػوط ََِ/ّ،كويظػػػر : الةجػػػض لمعارسػػػي  ّٕٖ/ُ( م ػػػكؿ  عػػػراب الوػػػر ف ُ(
، كةػػػراّة (فػػػاجمعكا(  امػػػزة الكصػػػؿ كفػػػت  المػػػوـ ، هػػػي  ِِْ/ٔ، كالػػػدر المصػػػكف ِِّ/ٓ

 رة ، كةر  ال اةكف (فاجمعكا(  امزة الوطع ، ككسر الموـ ويظػر : ةراّة ركوس مف الوراّ الع
 .   ُِٕ، كالموسر في الوراّات اجر ع ع رة ص  ُِٕالتساوؿ في ةراّات التيزوؿ ص 

 .    ِْٓ/ِ( همع الاكامع : ِ(

 .    ُُٗ( ك ؼ الم كؿ ص ّ(
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 المبحث الثاني : المفعكؿ معه مرفكعنا : 
ت ػػٌوف مػػف الم ةػػث  المطػػب األكؿ : شػػكاود المفعػػكؿ معػػه المرفػػكع :

لككيل تّ كاكنا  معي  (مع( ج السا ؽ ،  فك المععكؿ معلي ميولز مف المعطكؼ ؛ 
لككيػػل ميصػػك نا ، فػػإذا كرد اجسػػـ  عػػد هػػذه الػػكاك ، كجػػب  عرا ػػل مععػػكجن معػػل ، 
ا  ـ مجركرنا ، كهذا ما ةاـ  ل سو كول يعسل ، فوػد  سكاّ  كاف ميصك نا  ـ مرفكعن
ةػػاؿ فػػي ال ػػاب الػػذم  عوػػب  ػػاب المععػػكؿ معػػل الميصػػكب م ا ػػرة مػػا يصػػل : 

لػكاك فوػل كمعياهػا فػي ال ػاب ايكؿ ،  ٌج  يكاػا تعطػؼ اجسػـ ((هذا  اب معي  ا
هيػػا عمػػ  مػػا ج وكػػكف مػػا  عػػده  ٌج رفعنػػا عمػػ  كػػؿ ةػػاؿ : كذلػػؾ ةكلػػؾ :  يػػت 
ك اييؾ ، ككؿح رجؿ كإػوعتيل ، كمػا  يػت كع ػدي ا ، ككوػؼ  يػت كةصػعضه مػف 

يػػػت ذروػػػد ( رفػػػع ةصػػػعض( ... كلػػػك ةمػػػتى :  يػػػت ك ػػػاييؾ ، كيػػػتى كايػػػؾ ةمػػػتى :  
ك ػػاييؾ موركيػػاف، ككػػؿ امػػرئ كإػػوعتيل موركيػػاف ؛ يفك الػػكاك فػػي معيػػ  (مػػع( 

  (ُ( فإٌيما  ردتى :  يت  عمـ مع مالؾ(( هيا ... كمذمل :  يت  عمـ كماليؾ ؛
فوػػػد صػػػٌرح سػػػو كول  ػػػافك هػػػذا ال ػػػاب هػػػك كال ػػػاب الػػػذم ة مػػػل ، وعيػػػي 

وختمػػؼ عيػػل  ٌج كػػالمععكؿ معػػل الميصػػكب ، مػػف ةوػػث المعيػػ  كالتوػػدور ، ج 
 في  يّ كاةد ، كهك ككيل مرفكعنا .

كةػػد  كذػػر سػػو كول مػػف اجست ػػااد  ػػالمععكؿ معػػل المرفػػكع ، مػػف ذلػػؾ 
 ةكؿ الميخى كؿ السعدم مف الكامؿ :

ٍوبى   وؾى كالعخري         مىؼو           ما  يتى كى وا ًزٍ ًرةافي  خا  يي خى
 

( مععػػكؿ معػػل يفك الػػكاك كاك  المعوػػض ، كهػػك فػػي سػػواؽ هػػذا المعيػػ  ، فػػػ(العخري
  لكيل  رغـ ذلؾ لـ ويصب  ؿ رفع ، كالمسكغ لرفعل عطعل لعظنا عم  ( يت(

                                                 

،   َّٔ-ّٖٓ/ُ، كتعموػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػدوع  ََّ-ِٗٗ( كتػػػػػػػػاب سػػػػػػػػو كول ، تةووػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػركف ُ(
كالطوالسػػض : جمػػع الطومسػػاف ، كهػػك إػػرب مػػف ايل سػػض ، ويظػػر : لسػػاف العػػرب ، مػػادة ، 

 . َُْ/ُٔ، كتاج العركس  ُِّ/ٗطمس ، 
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 كةكؿ جموؿ مف الطكوؿ 
ك يتى امرؤ مف  هؿ يجد ك هميا       تااـو فما اليجدمي كالمتىغىكلري    

 

( جػػاّ  عػػد كاك  فػػادت معيػػ  المعوػػض ،  ٌج  يكػػل مػػ ع ذلػػؾ رفػػع كال ػػاهد (المتغػػكري
 لعطعل لعظنا عم  اليجدم  .

 ككذلؾ ةكؿ ال اعر مف الكافر 
ـى ةوسو        فما الووسيح  عدؾ كالًعخاري     ككيتى هياؾ  يتى كرو

)ُ) 
ًفػعى لعطعػل عمػ  الووسػي لعظنػا، كهػذا هػك مسػكغ  ( مععكؿ معل ، لكيل ري فػ(الًعخاري

  (ِ(رفع المععكؿ معل عيد سو كول 
 معل المرفكع وككف عم   ر عض  إرب : كذكر  فك المععكؿ 

ايكؿ : كجكب الرفع ، يةك : (( يتى ك اييؾ ... ككؿ امرئ كإوعتيل 
ـي كماليػػؾي ، فإٌيمػػا  ردت :  ؛ يفك الػػكاك فػػي معيػػ  (مػػع( هيػػا ... كمذمػػل  يػػت  عمػػ

  (ّ(  يت  عمـ مع مالؾ ، ك يت  عمـ كع دي ا ،  م :  يت  عمـ مع ع د ا((
ليػػػؾ( كاك معوػػػض ، كج وصػػػ   ٍف تكػػػكف كاك عطػػػؼ ؛ ييكػػػل ج فػػػكاك (كما

وصػػػػ  كصػػػػؼ المػػػػاؿ  ايكػػػػل  عمػػػػـ ، ككػػػػذلؾ كاك (كع ػػػػدي ا( ييكػػػػل لػػػػوس المػػػػراد 
ًّ مف المخاطػب ، كع ػد ا  عمػـ مػف سػكاهما ،  ػؿ المػراد  ػافك  ا خ ار  افك كي

 ٌمػػا عيػػد المخاطػػب وكػػكف  عمػػـ مػػف غوػػره ، عيػػد جمػػع عممػػل  عمػػـ ع ػػد ا ، 
 ايعراده  عممل فّ .

ـي   ػػػا :  يػػػت ك ػػػاييؾ ، ككػػػؿ امػػػرئ كإػػػوعتيل ، ك يػػػت  عمػػػ كةػػػاؿ : ((ك مك
  (ُ( كر حؾ ، ك   اه ذلؾ ، فكمل رفع ج وجكز فول اليصب((

                                                 

،  ََّ/ُ( هذا ال وت لػـ ويسػ ل سػو كول   لػ   ةػد  ويظػر : كتػاب سػو كول تةووػؽ هػركفُ(
 . ّٗٓ/ُكتعموؽ  دوع 

 . ّٗٓ-ّٖٓ/ُع ، كتعموؽ  دو ََّ-ِٗٗ/ُ( كتاب سو كول تةووؽ هركف ِ(

 َّٔ-ّٖٓ/ُ، كتعموؽ  دوع  ََّ-ِٗٗ/ُ( المصدر يعسل ، تةووؽ هركف ّ(
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الذايي : كجكب اليصب  ، يةك : ((ما زلتي  سػور كاليوػؿى ،  م : مػع 
 (ِ( اليوؿ ... ((

الذالث: جكاز الكجاوف ، يةك : ما صيعت  يت ك  اؾ ، كمػا صػيعتن 
 (ّ( يت ك  كؾ 

كالرا ع: جكاز الرفع كاليصب ، كالرفع  جكد ك كذر ، يةك : ((مػا  يػت 
كع دي ا ، ككوؼ  يت كع دي ا ...ييكؾ  ٌيما عطعتى  الكاك ،  ذا  ردتى معي  

  (ْ((مع( عم  كوؼ((
 ياسنا ووكلكف : كوؼ  يػت كزوػدنا؟ كمػا  يػت كزوػدنا كةاؿ : ((كزعمكا  فك 
 (ٓ( ، كهك ةموؿ في كّـ العرب((

كةاؿ : ((ك مكا اجستعااـ فإيكاـ  جػازكا فوػل اليصػب ؛ ييكاػـ وسػتعممكف 
الععؿ فػي ذلػؾ المكإػع كذوػرنا ، ووكلػكف : مػا كيػت ، ككوػؼ تكػكف ،  ذا  رادكا 

 (ٔ( معي  (مع(((
 كجاّ في مجالس ذعمب : 

 ((كككيكا  يتـ ك يي   وكـ           مكاف الكيموتوف مف الطةاؿ   
فوكلػػل :  يػػي   ػػوكـ ،  م : مػػع  يػػي   ػػوكـ ، توػػكؿ : اسػػتكل المػػاّ كالخ ػػ ضى ، 
 م : وجعمكف الكاك  معي  (مع( ... كوواؿ : ما  يت كزوده ، كما  يت كال اطؿي 

                                                                                                                

 .ّٓٔ/ُ، كتعموؽ  دوع  َّٓ/ُ(المصدر يعسل ، تةووؽ هركف ُ(

 . ّٔٓ/ُ، كتعموؽ  دوع  ِٖٗ/ُ( المصدر يعسل ، تةووؽ هركف ِ(

 . ّٕٓ/ُ، كتعموؽ  دوع  ِٖٗ/ُ( المصدر يعسل ، تةووؽ هركف ّ(

 .َّٔ/ُ، كتعموؽ  دوع  َُّ/ُيعسل ، تةووؽ هركف  ( المصدرْ(

 . ِّٔ/ُ، كتعموؽ  دوع  َّّ/ُ( المصدر يعسل ، تةووؽ هركف ٓ(

 . ّٓٔ/ُ، كتعموؽ  دوع  َّٔ/ُ( كتاب سو كول تةووؽ هركف ٔ(



951 

 

، ةػػاؿ   ػػك الع ػػاس :  ( رفػػع زوػػد كال اطػػؿ( ، كر مػػا يصػػ كا (ال اطػػؿ( كهػػك ةموػػؿ
 ( رفع ةصعض(( ُ(كّـ العرب : ما  يت كةصعضه مف ذرود((

كةػػد كذػػر مػػا است ػػاد اليةػػاة  المذػػاؿ ايخوػػر، فػػي  ػػاب المععػػكؿ معػػل 
، ةتػػ  ةػػاؿ الكو ػػي : ((كفػػي مذػػؿ ةػػكلاـ : مػػا  يػػتى كةصػػعضه مػػف  (ِ(المرفػػكع 

موصػكر عمػ  ذرود ، الرفع ... كهذا ال اب ةواس عيد  عإػاـ لكذػرة صػكره ، ك 
 (ّ( السماع عيد  خروف((

فود  وكف سو كول كاليةاة  يكل ج وص  جعؿ (ةصػعضه( معطكفػض عمػ  مػا 
ة ماا مرفكعض كايت  ـ ميصك ض ؛ يفك المراد : كوؼ  يت مػع ةصػعض مػف ذروػد 
، في الةالوف ،  ٌج  فك سو كول ع كر عف الرفع  مصطم  العطؼ ، كهك لـ ورد 

ػػا معيػػ  العطػػؼ  الةوووػػي ،  ػػؿ  راد الت عوػػض المعظوػػض ؛  ذ ومتيػػع العطػػؼ ؛ ةتمن
يٌيل وص   ٍف ويساؿ عػف ةػاؿ المخاطىػب العاةػؿ ؛ لكيكػل مػف غوػر المعوػكؿ  ٍف 
ويساؿ عف ةاؿ الوصعض ، كعمكا ج وعوؿ ، كهذا هك المراد ،  كإةل مىف فسكر 

كإػوعتيل ةكلل ، ةاؿ السورافي في  رةل لمكتاب : (( يػت ك ػاييؾ ، ككػؿ رجػؿ 
، ككػػؿ امػػرئ كصػػيعتيل ، ( رفػػع اجسػػـ  عػػد الػػكاك( فوكتعػػكف  ػػذلؾ ؛ يفك معيػػ  
الكاك معي  (مع( كايكاـ ةالكا : كؿ رجؿ مع إوعتل ، ك يت مػع  ػايؾ ، كهػذا 
كػػػّـ مكتػػػؼ ...  يػػػت  عمػػػـ كع ػػػدي ا ، ك يػػػت  عمػػػـ كماليػػػؾ ( رفػػػع ع ػػػد ا ، 

د ره  ػػل ، ك يػػت  عمػػـ مػػع ع ػػد ا كمالػػؾ( معيػػاه :  يػػت  عمػػـ مػػع مالػػؾ فومػػا تػػ
  (ْ( فوما تعاممل  ل((

                                                 

 . َُّ( ص ُ(

 .ِٗٗ، كالعكائد كالوكاعد لمذمايويي ص  َُّ/ُ( ويظر : مجالس ذعمب ِ(

 .َُْ عراب ص ( ا ر اد  ل  عمـ اّ(

 . ُٖٗ/ِ(  رح كتاب سو كول ْ(
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ك كإػػ  السػػورافي المسػػكغ الػػذم اسػػتيد  لوػػل سػػو كول فػػي رفػػع المععػػكؿ 
معػػل  وكلػػل : ((هػػذا ال ػػاب معيػػ  الػػكاك فوػػل كمعياهػػا فػػي ال ػػاب ايكؿ ؛ ييكامػػا 

كهذا   معي  (مع(  ٌج  فى ال اب ايكؿ في  كلل فعؿ ، وعمؿ فوما  عد الكاك ...
ال اب فول اسػـ معطػكؼ عمػ  اسػـ  ػالكاك التػي معياهػا (مػع(  فوعطػؼ مػا  عػد 

  (ُ( الكاك عم  ما ة ماا لعظنا ، كالمعي  فول المّ سض((
كوعيػػػي  ػػػػ(المّ سض( معيػػػ  المعوػػػض ، فوػػػد  كػػػد السػػػورافي عمػػػ  مسػػػالض 
مامػػض عيػػدما ةػػاؿ : ((فوعطػػؼ مػػا  عػػد الػػكاك عمػػ  مػػا ة ماػػا لعظنػػا(( فاػػك  اػػذا 

عيي  فك اجسـ  عد الكاك في ايمذمض التي است اد  اا سو كول هك مععكؿ معػل و
ف جاّ مرفكعنا ؛ يفك هذا الرفع كاف مف  اب عطعل عم  مػا ة مػل لعظنػا ج  ، كاع

 معي ن .
كةػػػاؿ ال ػػػيتمرم : ((هػػػذا  ػػػاب معيػػػ  الػػػكاك  فوػػػل كمعياهػػػا فػػػي ال ػػػاب 

 وكػػػكف  مػػػا  عػػػده  ٌج رفعنػػػا ، ايكؿ ،  ٌج  يكاػػػا تعطػػػؼ اجسػػػـ هايػػػا عمػػػ  مػػػا ج
عم  كؿ ةاؿ ، كذلؾ ةكلؾ :  يػت ك ػاييؾ ، كمػا  ػاييؾ ك ػافي زوػد؟ كمػا  يػت 
كع ػػدي ا ... مػػا  يػػت ... كالعخػػري ... فمػػا اليجػػدمح كالميتىغىػػكلري ... فمػػا الووسػػيح 
...  ٍف ةػػػاؿ ةائػػػؿ : يةػػػف متػػ  عطعيػػػا  ػػػوئنا عمػػػ   ػػػيّ  ػػػالكاك   عػػدؾ كالًعخػػػاري

ك ، لػػػوس  دخػػػؿ ا خػػػر فػػػي مػػػا دخػػػؿ فوػػػل ايككؿ ... ةوػػػؿ لػػػل : ةػػػاـ زوػػػده كعمػػػره
ػػا لآلخػػر ، كج  ويامػػا فػػرؽ فػػي كفػػكع الععػػؿ مػػف كػػؿ كاةػػد ميامػػا   ةػػديهما ج سن
ذا ةميػا : مػا صػيعتى ك  ػاؾ ؟  ك مػا  يػت كالعخػري ، فإيكمػا تروػػد :  عمػ  ةػدة ، كاع

هػػػذا  مػػػا صػػػيعتى مػػػع   وػػػؾ ، كمػػػا  يػػػت مػػػع العخػػػر ؟ ... كوػػػدلؾ عمػػػ  صػػػةض
ك ، كهك وروػد ، خارجػاف ، لػـ وجػز ةػذؼ  ّن لك ةاؿ : زود كعمري المعي   فك ةائ
الخ ػػر ؛ ييكػػل  ميزلػػض ةكلػػؾ : زوػػد معػػرل مػػف الخ ػػر، كوجػػكز  ٍف توػػكؿ :  يػػت 

                                                 

 .  ُٕٗ/ِ(  رح كتاب سو كول ُ(
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ك ػػػػػاييؾ ، فتكتعػػػػػي  اػػػػػذا المعػػػػػظ ، كتإػػػػػمر الخ ػػػػػر ، كتوػػػػػدوره :  يػػػػػت ك ػػػػػايؾ 
 ( ُ( م  ذلؾ((معركفاف ؛ يفك الكاك  ف كايت  معي  (مع( دٌلت ع

فود فركؽ  وف كاك ( يػت ك ػاييؾ( ك ػاةي ايمذمػض المرفكعػض اجسػـ  عػدها 
، ك ػوف كاك العطػؼ ، فػػي الةكػـ كالمعيػػ  كالتوػدور كتمػاـ العائػػدة ، مؤكػدنا  يكاػػا 
ٍف عي لرى عياا  اػذا المصػطم  ،  ػؿ هػي  لوست كاك عطؼ كما ويظىفح كويواؿ ، كاع

ػػا ، كمػػف ايدلكػػض الدامغػػض  معيػػ  (مػػع(  ك معيػػ  كاك (مػػا صػػ يعتى ك  ػػاؾ( تمامن
ـٌ  التػػي ذكرهػػا عمػػ   يكاػػا كاك معوػػض كج وصػػ   ٍف تكػػكف كاك عطػػؼ  يكػػل  اػػا تػػت
العائػػدة  كوكمػػؿ المعيػػ  يةػػك :  يػػت ك ػػاييؾ ، كيةػػك : كػػؿ  يسػػاف كإػػوعتيل ، 

  خّؼ ما لك جعمياها كاك عطؼ .
ف لػػػـ وصػػػٌرةكا  كةػػػد   ػػػار يةػػػاة  لػػػ  هػػػذا المععػػػكؿ معػػػل المرفػػػكع ، كاع
 اسػػمل ، كمػػف ةوػػث ج و ػػعركف ، فوػػد ةػػاؿ ا ػػف عصػػعكر : ((ك ٌمػػا ميػػع   ػػي 
ّي كالخ ػػ ضى ، فعاسػػد ، ككػػافك الػػذم ةممػػل عمػػ   الواسػػـ الرفػػع فػػي : اسػػتكل المػػا

ّي كاسػػتكت الخ ػػ ضي ، كهػػذا ج ةجػػ ض فوػػل ؛ ذلػػؾ ،  يكػػل ج وسػػكغ : اسػػتكل المػػا
ف لـ وسمع ذلؾ فول فّ ومتيع العطؼ ، كما لـ ومتيع : اختصـ زوػد  ييكل . كاع

 )) ف لـ وس، : كاختصـ عمركي ،  الرفع ، كاع كعمركي
)ِ) 

ّي  فوػػػػػد ذكػػػػػر  فك الزجػػػػػاجي ميػػػػػع رفػػػػػع (الخ ػػػػػ ض( فػػػػػي : اسػػػػػتكل المػػػػػا
ل كالخ  ضى ، استيادنا  ل   يكل غور جائز عم  معي  العطػؼ ،  م :  ذا  روػد  ػ

العطػػؼ المةػػض ؛ يٌف هػػذا العطػػؼ وسػػتكجب   ػػراؾ الذػػايي فومػػا دخػػؿ فوػػل 
ّي كاستكت الخ  ضي ، كهذا ج وص  معي  ،  ايكؿ ، فوككف التودور استكل الما
فرد عمول ا ف عصعكر  افك هذا جائز ، عيػد رفػع (الخ ػ ض( عطعنػا عمػ  المػاّ 

وػػؤذر فوػػل ؛  ذ و وػػ   لعظنػػا ؛ يفك العطػػؼ المعظػػي ج عّةػػض لػػل  ػػالمعي  ، كج

                                                 

 . ُٗٔ(  الييكىت  في تعسور كتاب سو كول ص ُ(

 . ِِٖ-ُِٖ/ِ(  رح الجمؿ ج ف عصعكر ِ(
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اجسـ (الخ  ض( مععكجن معل  رغـ رفعل ، ةواسنا عم  رفع اجسـ  عػد الػكاك فػي 
يةػك : اختصػػـ زوػد كعمػػركه ، عمػ  الػػرغـ مػػف عػدـ صػػةض معيػ  العطػػؼ فػػي 
هػػذا المذػػاؿ لعػػدـ صػػةض  ف ووػػاؿ : اختصػػـ زوػػد كاختصػػـ عمػػرك ؛ يفك المػػراد 

 ـ زود مع عمرك .مف الكاك معي  (مع( ، كالتودور : اختص
كجػػػػاّ فػػػػي فرائػػػػد اليةػػػػك الكسػػػػومض ((كتكػػػػكف الػػػػكاك لمتيصػػػػوص عمػػػػ   

مصػػػاة ض مػػػا  عػػػدها لمعمػػػكؿ العامػػػػؿ السػػػا ؽ يةػػػك : ا ػػػترؾ زوػػػده كعمػػػػركه ، 
)) كخمطتي ال يرك كال عورى
 )ُ) 

ذا تعػػػوكف  ف تكػػػكف الػػػكاك فػػػي : خمطػػػتي ال ػػػرك كال ػػػعورى ، لممعوػػػض كج  كاع
اليصػػػب، فاػػػي كػػػذلؾ فػػػي ةػػػاؿ الرفػػػع ، وصػػػ  جعماػػػا كاك عطػػػؼ فػػػي ةػػػاؿ 

 كةكليا : اختمط ال يرح كال عوري 
كهذه  ػكاهد جدوػدة  ويصػٌرح  اػا اليةػاة عمػ  المععػكؿ معػل المرفػكع ، 
ػا ،  ف كػاف مرفكعن ( كاع ـي كالطالبي  ؛ فػ(الطالبي كمف  مذمتاا ايخرل ، تكمـ المعم

ذا جعػػؿ فاػػك مععػػكؿ معػػل ،  ذ المعيػػ  المػػراد : تكمػػـ المعمػػـ مػػع الطالػػ ب ، كاع
ًّ ميامػػا تكمػػـ مػػع  يسػػاف  معطكفنػػا ، تغوػػر المعيػػ  كاسػػتكجب  ف وكػػكف  فك كػػ

  خر ،  م : كةع فعؿ الكّـ مف كؿ كاةد مياما عم  ةدة . 
فوػػد ت ػػوف ممػػا توػػدـ ذكػػره ،  فك المععػػكؿ معػػل ، كمػػا كرد ميصػػك نا كرد 

ػا ، كرفػع مػا جػاّ  ميػل ميصػك نا مرفكعنا ؛ لذلؾ جاز يصب ما جاّ ميػل مرفكعن
؛ فود ييسب  ل  الصومرم ،  ٌيل  جاز يصب اجسـ  عػد الػكاك فػي : كػؿ رجػؿ 

فػػأفك اجسػػـ (إػػوعتل( الكاجػػب  (ِ(كإػػوعتيل ، ك ف ووػػاؿ : كػػؿ رجػػؿ كصػػوعتىل 

                                                 

 .  ِٗٓ( ص ُ(

،  ُٕٓ، ك ػػػػرح التسػػػػاوؿ لممػػػػرادم ص ُْٗ/ِ( ويظػػػػر :  ػػػػرح التسػػػػاوؿ ج ػػػػف مالػػػػؾ ِ(
، كالصومرم يس ض  لػ  صػومرة ، كهػك مكإػع  ال صػرة ،  ِٕٖػ ِٖٓ/ِكارت اؼ الإرب 

 ك  مد  وف دوار الج ؿ كدوار خكزستاف ، كاسػمل : ع ػد ا  ػف عمػي  ػف  سػةاؽ اليةػكم ، 
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رفعػػل عيػػد جماػػكر اليةػػاة ، مععػػكؿ معػػل  ػػرغـ رفعػػل ؛ لككيػػل تػػّ كاكنا  معيػػ  
 عسل . (مع( ،  جاز الصومرم يص ل عم  هذا المعي  ي

كمما جاّ عم   ػاكمض : كػؿ رجػؿ كإػوعتل ، كهػك ميصػكب (( ةػكؿ 
((ةػػػػاؿ ا ػػػػف خػػػػركؼ :  (ُ( العػػػػرب : الرجػػػػاؿ ك عإػػػػاّها ، كاليسػػػػاّ ك عجازىهػػػػا

ك عػػض العػػرب ويصػػب  ذا كػػاف معػػل خ ػػر ، كجعػػؿ مػػف ذلػػؾ ةػػكؿ عائ ػػض ، 
رإػػي ا عياػػا : كػػاف رسػػكؿ ا صػػم  ا عموػػل كسػػمـ ويػػزؿ عموػػل الػػكةي ، 

واه في لةاؼ ك يا  ... كركم في ةدوث  خر ،  فك الي ي صم  ا عموػل  (ِ(كاع
كسػػمـ ، ةػػاؿ :    ػػركا ، فػػكا ييػػا ككذػػرةى ال ػػيّ ،  خػػكؼ عمػػوكـ مػػف ةمتػػل ، 

ػػػػػػد  ػػػػػػل ماةكػػػػػػاه عػػػػػػف  (ّ( يصػػػػػػب(كذرة(  ذكػػػػػػره   ػػػػػػك عمػػػػػػي ال ػػػػػػمك ويي ، كعإك
 (ْ(الصومرم ، مف جكاز اليصب في  يت ك ايؾ ، ككؿ رجؿ كإوعتل(( 

ػػػا فػػػي المغػػػض ، كرد كػػػذلؾ فػػػي الوػػػر ف  ككمػػػا كرد المععػػػكؿ معػػػل مرفكعن
ـٍ يى ىاى ييكحو ً ٍذ ةىاؿى ًلوىٍكًمًل وىا ةىٍكـً ً ف كىافى كى يرى  مىٍوًا الكروـ ، كوكلل تعال  : (كىاٍتؿي عى

ككٍمتي فىاىٍجًمعيكٍا  ى  تىٍذًكوًرم ً آوىاًت الٌمًل فىعىمى  الٌمًل تىكى مىٍوكيـ مكوىاًمي كى ـٍ عى ـٍ كى يػرىكىاّكي كي ٍمرى
كًف( }وكيس :  كٍا ً لىيك كىجى تييًظري ـٍ غيمكضن ذيـك اٍةإي مىٍوكي ـٍ عى  { .ُٕذيـك جى وىكيٍف  ىٍمريكي

                                                                                                                

لػل الت صػرة فػػي اليةػك ،  ةسػف فوػػل التعموػؿ عمػ  ةػػكؿ ال صػرووف ، كلػـ تػػذكر كتػب التػػراجـ 
 . ْٔ/ِعاة ، ك غوض الك  َُُتاروه كفاتل . ويظر : ال مغض ص 

ا ُْٗ/ِ(  رح التساوؿ ج ف مالؾ ُ(  . ُّٖ/ُ، كعمدة الةافظ كعدة الّفظ لل  وإن

 .  ّٕٕٓ،  رح الةدوث رةـ  ُّٕ/ٕ( ويظر : فت  ال ارم  رح صةو  ال خارم ِ(

 ( لـ  جد يٌص هذا الةدوث في الصةوةوف ، كج في كتب السيف الستض . ّ(

 . ُّٖ/ ُكعمدة الةافظ ،  ََِ/ِ(  رح التساوؿ ج ف مالؾ ْ(
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ةػػػر  الويػػػٌراّ السػػػػ عض كالع ػػػرة (فػػػػاجمعكا(  وطػػػع الامػػػػزة ككسػػػر المػػػػوـ ، 
ع ػرة ككذلؾ في ةراّة ركوس في ةكلػل الذػايي ، كةػر  وعوػكب كهػك مػف الويػٌراّ ال

 . (ُ(( ركاؤكـ(  الرفع ، كةر  ال اةكف  اليصب 
يكمػا ال ػركاّ  ةاؿ العراّ : ((كةػد ةر هػا الةسػف (ك ػركاؤكـ(  ػالرفع ، كاع
ها هيا  لاتاـ ، كاٌيػل  راد :  جًمعػكا  مػركـ  يػتـ ك ػركاؤكـ ، كلسػت   ػتاول ؛ 
لخّفػػػػػػػل لمكتػػػػػػػاب ، كيفك المعيػػػػػػػ  فوػػػػػػػل إػػػػػػػعؼ ؛ يفك ا لاػػػػػػػض ج تعمػػػػػػػؿ كج 

 . (ِ(جمع((تي 
ػا ((  ػك ع ػد الػرةمف  كةراّة الرفع التي هي ةراّة وعوكب ، ةر هػا  وإن
، كالةسف ، كا ف   ي  سةاؽ ، كعوس  الذوعي ، كسّـ ... كركوت عف   ي 

 (ّ( عمرك((
كةاؿ ايخعش : ((كةاؿ  عإػاـ (ك ػركاؤكـ(  ػالرفع كاليصػب  ةسػف 

رفػكع ،  ٌج  يكػل ةسػف فػي ؛ ييكؾ ج تجػرم الظػاهر المرفػكع عمػ  المإػمر الم
كا  ىئًػذىا كييكػا تيرىا نػا  ةىػاؿى الكػًذوفى كىعىػري هذا لمعصؿ الذم  وياما ، كمػا ةػاؿ تعػال  : (كى

( }اليمػػػػؿ : ػػػػػكفى يىػػػػا  ىًئيكػػػػا لىميٍخرىجي { فةسػػػػػف ؛ ييكػػػػل فصػػػػػؿ  ويامػػػػا  وكلػػػػػل ٕٔكى  ىاؤي
 (ْ((ترا نا(

يىا( عمػ  اسػـ (كػاف( جػاز فػي هػذه ا وػض ، لجػكاز   ٌج  ف عطؼ (  ىاؤي
معيػػ  العطػػؼ ،  مػػا عطػػؼ ( ػػركاؤكـ( عمػػ  كاك (فىػػاىٍجًمعيكٍا( ج وجػػكز لعسػػاد 

 معي  العطؼ . 
                                                 

، كالموسػػػػر فػػػي الوػػػراّات اير ػػػع ع ػػػػرة  ُِٕ( ويظػػػر : التسػػػاوؿ لوػػػراّات التيزوػػػؿ ص ُ(
 .   ُِٕص

  ُّٖ/ُ( معايي الور ف ِ(

 ّْْ/ُ( المةتسب ج ف جيي ّ(

 .  ُِٖ( معايي الور ف ص ْ(
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كفي الك ػاؼ كغوػره : ةػر  الةسػف ال صػرم ، ك  ػك ع ػد الػرةمف كا ػف 
  ػي  سػػةاؽ كعوسػػ   ػػف عمػػر ، كسػػّـ ، كوعوػػكب ، ك  ػػك عمػػرك ( ػػركاؤكـ( 

الموـ ، ككجات ةراّة الرفػع عمػ   ف  الرفع ، ك ( جمعكا(  امزة الوطع ككسر 
( ػػػػػركاؤكـ( معطػػػػػكؼ عمػػػػػ  الإػػػػػمور المرفػػػػػكع المتصػػػػػؿ ، كهػػػػػك الػػػػػكاك مػػػػػف 
(فػػاجمعكا( الكاةػػع فػػي مةػػؿ رفػػع فػػاعّن ، كجػػاز العطػػؼ عموػػل مػػف غوػػر تاكوػػد 

 . (ُ( لوواـ العاصؿ ( مركـ( موامل ، كلطكؿ الكّـ 
 جمػػاع اليةػػاة كالمعػػر وف كالمعسػػروف عمػػ   فك المععػػكؿ معػػل ج وكػػكف 

  ٌج ميصك نا ،  سوطاـ في ماخذوف : 
الماخذ ايكؿ : تكجوااـ ةراّة الرفع هيا عمػ  العطػؼ عمػ  الإػمور 

 المرفكع ، في ةوف  فك هذا العطؼ ج وص  لذّذض  مكر : 
وػػػض ج العطػػػؼ ، كلاػػػذا ايكؿ :  يكػػػل خػػػّؼ المػػػراد ؛ يفك المػػػراد المع

يجػػد  فك هيػػاؾ مػػف  ككؿ ا وػػض كع كػػر عياػػا  معيػػ  المعوػػض ، فوػػد ةػػاؿ الط ػػرم : 
((ةر  الةسف ال صرم  الرفع ، عم  معيػ  : ك جمعػكا  مػركـ ، كلوجمػع  مػرهـ 

ا معكـ  ركاؤكـ((   .  (ِ( وإن
كالذػػػايي :  فك الموصػػػكد  ػػػػ ( ػػػركاؤكـ( ايصػػػياـ ، التػػػي كػػػاف العػػػرب 

فّ وصٌ  مخاط تاا عم   ٌياػا  (ّ(اا  لاض ، وتور كف  لواا مف دكف ا وتخذكي
تصيع  وئنا ، كهذا ما ي كل عمول العراّ كاليةاس  وكلل : ((كايصػياـ ج تصػيع 

 .(  ْ( وئنا(( 
                                                 

،  ِِّ/ٓ، كال ةػػػر المةػػػوط  ُِّ/ّ، كالمةػػػرر الػػػكجوز  ّْٔ/ِ( ويظػػػر : الك ػػػاؼ ُ(
 .   ِّْ/ٔكالدر المصكف 

 .   ِّْ/ٔ، كويظر : الدر المصكف  ُْٔ/ُُ( جامع ال واف ِ(

 .   ُْٔ/ُُ( ويظر : جامع ال واف  ّ(

 .   َِْ(  عراب الور ف ص ْ(
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كالذالث :  فك (فاجمعكا( فعؿ  مر ، كايمر فول مكٌجل  ل  العرب مػف 
ب ، كلػػوس ال ػػركاّ ، هػػذا مػػف جاػػض الم ػػركوف ، فاػػـ المخػػاط كف  اػػذا الطمػػ

كمػػف جاػػض  خػػرل ، فػػإف فعػػؿ ايمػػر ج وكػػكف فاعمػػل  جن إػػمورنا مإػػمرنا ،  ك 
إمورنا متصّن ، كج وص   ف وككف اسمنا ظاهرنا ، ك( ركاؤكـ( اسـ ظػاهر ، 
فكوػػؼ وصػػ  عطعػػل عمػػ  فاعػػؿ (فػػاجمعكا( يفك العطػػؼ وعيػػي الت ػػروؾ فػػي 

 ، كهيا ج وص  تكراره .  الةكـ ، ككجكب صةض تكرار الععؿ
كهذا ما صرح  ل اليةاة ، كما مر، عيػدما عويػكا جعػؿ ( يػي( مععػكجن 

 معل ، كميعكا رفعل عم  العطؼ في ةكؿ ال اعر: 
 فككيكا  يتـ ك يي   وكـ      مكاف الكيموتوف مف الطةاؿ     

 فػػالمراد مػػف ايوػػػض هيػػا ، كمػػػا ةػػاؿ اليةػػاة فػػػي ال وػػت هيػػػاؾ ، معيػػ  المعوػػػض ،
يمػا  كلوس العطؼ ؛ كذلؾ يف ال ركاّ لوسكا مامكروف  اف وجمعػكا  مػرهـ ، كاع
المػػػامكركف المخػػػاط كف ، كهػػػـ الم ػػػرككف مػػػف العػػػرب ، فػػػإف عطػػػؼ لػػػـز  ف 

 . (ُ(وككف ال ركاّ مامكروف كهـ لوسكا  مامكروف 
كالماخػػذ الذػػايي :  دهػػ  ك مػػر ،  ٌيػػل   ػػد ك يكػػ  مػػف الماخػػذ ايكؿ ،   

  (ِ( ةراّة الرفع  ايكاا كجل إعوؼ ، كمست عدكهك تع ورهـ عف 
كلك  درككا الةوووػض ، كهػي  فك ( ػركاؤكـ(  ػالرفع ، هػك مععػكؿ معػل  

مرفكع ، كلوس معطكفنا ، لما سوطكا في هذا الماخذ الك ور ؛ يفك ةػراّة الرفػع 
 مف الوراّات الع ر ، تعدح عيد جماكر الوراّ مف الوراّات المتػكاترة ، كالوػراّة
المتكاترة تعد ةر ينا يزؿ  اا ج روػؿ عمػ  ةمػب مةمػد ، صػم  ا عموػل كسػمـ ، 

 فمف إعكؼ كاست عد ةراّة متكاترة ، فود إعكؼ كاست عد الور ف .

                                                 

،   ُٗٓتسػػػػاوؿ لممػػػػرادم ص ، ك ػػػػرح ال ََِ/ِ( ويظػػػػر :  ػػػػرح التسػػػػاوؿ ج ػػػػف مالػػػػؾُ(
 .   ِِٓ-َِٓ/ِ،ك رح التصرو   ّٔٔ،  ّْٔكمجوب اليدا ص 

عراب الور ف ص ُّٖ/ُ( ويظر : معايي الور ف ِ(  .  َِْ، كاع
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ـي اٍسػػػػكيٍف  ىيػػػػتى  ةيٍميىػػػػا وىػػػػا  دى ػػػػا فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كى ككػػػػذلؾ جػػػػاّ مرفكعن
يكػػضى( }ال وػػرة : ػػؾى اٍلجى ٍكجي ( ك( يػػت( تاكوػػد لممسػػتتر { . ةػػاؿ الزمخ ػػرم : (ّٓكىزى

كةػػاؿ ا ػػف عطوػػض : (( ك( يػػت( تاكوػػد ( ُ( فػػي (اسػػكف( لوصػػ  العطػػؼ عموػػل((
كةػػاؿ   كةوػػاف :  (ِ( لمإػػمور الػػذم فػػي (اسػػكف( ك (زكجػػؾ( عطػػؼ عموػػل ((

((كهػذا  ةػػد المكاإػػع التػي وسػػتكف فواػػا الإػمور كجك نػػا، ك(زكجػػؾ( معطػػكؼ 
كوػػػػػػػػػده  ػػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػؾ الإػػػػػػػػػمور المسػػػػػػػػػتكف ، كةسػػػػػػػػػف العطػػػػػػػػػؼ عموػػػػػػػػػل تا

( يت(...كتإػػػافرت يصػػػكص اليةػػػكووف كالمعػػػر وف عمػػػ  مػػػا ذكريػػػا ، مػػػف  فك 
(كزكجػػػؾ( معطػػػكؼ عمػػػ  الإػػػمور المسػػػتكف فػػػي (اسػػػكف( كوكػػػكف ذاؾ مػػػف 
عطػػؼ المعػػردات، كزعػػـ  عػػض اليػػاس  يكػػل ج وجػػكز  ٌج  ف وكػػكف مػػف عطػػؼ 
الجمػػػػػػػؿ ،التوػػػػػػػدور: كلتسػػػػػػػكف زكجػػػػػػػؾ، كةػػػػػػػذؼ (كلتسػػػػػػػكف( لدجلػػػػػػػض (اسػػػػػػػكف( 

 . (ّ(عمول((
كهذا العطؼ ج وص  ، كهذا ما صرح  ل اليةاة  يعساـ مف ة ؿ في 

 ال اهد الذم است اد  ل سو كول 
 فككيكا  يتـ ك يي   وكـ           ...................   

ا في ا وض هيا ، كما امتيع عيد اليةاة في ال وت هيػاؾ ،  فومتيع  وإن
عطؼ (زكجؾ( عم  الإمور المستكف في (اسػكف( ييػؾ لػك عطعػت لػـز  ف 
يكمػػػػا تروػػػػد  ف تػػػػامر  دـ  تكػػػػكف ةػػػػكاّ مػػػػامكرة ، كا وػػػػض ج تروػػػػد  ف تامرهػػػػا ، كاع

 . (ْ(المخاطب مف دكف ةكاّ 
                                                 

 .   ُُّ/ُ( الك اؼ ُ(

 .    ُِٔ/ُ( المةرر الكجوز ِ(

 .    ِِٕػِِٔ/ُ( ال ةر المةوط ّ(

،   ُٗٓالتسػػػػاوؿ لممػػػػرادم ص ، ك ػػػػرح  ََِ/ِ( ويظػػػػر :  ػػػػرح التسػػػػاوؿ ج ػػػػف مالػػػػؾْ(
 .  ِِٓ-َِٓ/ِ، ك رح التصرو   ّٔٔ،  ّْٔكمجوب اليدا ص 
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ػػػا فػػػي ةكلػػػ ـي اٍسػػػكيٍف  ىيػػػتى كهػػػذا مػػػا ذكػػػره المعسػػػركف  وإن ةيٍميىػػػا وىػػػا  دى ل (كى
يكضى(} ال ورة : ٍكجيؾى اٍلجى { (( فك مف ةؽ المعطػكؼ ةمكلػل مةػؿ المعطػكؼ ّٓكىزى

عمول ، كج وصػ  هيػا ةمػكؿ (زكجػؾ( مةػؿ الإػمور ؛ يفك فاعػؿ فعػؿ ايمػر 
 .  (ُ(الكاةد المذكر ، يةك : ةـ ، كاسكف ، ج وككف  ٌج إمورنا مستترنا(( 

كالةوووض  ف (زكجؾ( مععكؿ معل مرفكع ، كةد ذهب اليةاة ، كتػ عاـ 
لكه  ا  كك المعسركف  ل   فك المععكؿ معل ج وككف  ٌج ميصك نا ، فمما كةع مرفكعن
عم   يكل معطكؼ ، كلتسكو، عطعل التجؤكا  ل  هذه التاكوّت ال ولف تكمعاا ، 

 معكا في التودور كالتاكوؿ . كةالكا  ما ج وص  معي  ، كمف ال دواي  ف وخت
كمف المآخذ في هذه الوإوض  ياـ  عر كا (زكجؾ(  مػا خػالؼ المعيػ  
ػػل  المػػراد ؛ يفك المػػراد مخاط ػػض  دـ كةػػده ، ك فك ايمػػر  السػػكف فػػي الجيػػض مكجك
 لول ، ج  لواما ، فإعراب (زكجؾ( مععكجن معػل ، هػك المكافػؽ لتعسػور ا وػض ، 

، كالتي مٌر ذكرها ،  فك  دـ عمول السّـ ، لٌمػا  ػعر  فود ذكرت كتب التعسور
 الكة ػػػػض ، كهػػػػك وم ػػػػي كةػػػػده فػػػػي الجيػػػػض ، خمػػػػؽ ا لػػػػل زكجتػػػػل ةػػػػكاّ مػػػػف 

 . (ِ(إمعل ، لوسكف  لواا  دـ كوايس  اا 
فسػػػكفي  دـ كاستئياسػػػل  ةػػػكاّ ، ج وتةوػػػؽ  ٌج  ػػػالعوش معاػػػا ،  م : 

يػػػ  العطػػػؼ ج وتعػػػوف العػػػوش  ػػػاف تكػػػكف كاك (كزرجػػػؾ( كاك معوػػػض ؛ ييكػػػل  مع
كالسكف معنا في الجيػض ؛  ػؿ  ػل وكػكف كةػكع ايمػر ميػل ، سػ ةايل ، عمػ  كػؿ 
كاةد مياما عم  ةػدة ،  م : معيػ  العطػؼ وعسػ  المجػاؿ  لػ  اةتمػاؿ  مػر 
ا  دـ  السػػكف فػػي الجيػػض فػػي زمػػاف معػػٌوف كمكػػاف معػػٌوف ، ك مػػره سػػ ةايل ، 

ر كمكاف  خػر ، كلػوس هػذا المػراد ،  ػؿ لةكاّ  السكف في الجيض في زماف  خ

                                                 

 .    ِٕٗ/ُ( الدر المصكف ُ(

 .    ِّٔ/ُ( ويظر : جامع ال واف ِ(
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المػػراد تعوػػوف تعمػػؽ  مػػره لامػػا  إػػرب مػػف المواريػػض كالمّ سػػض ، كهػػذا وكجػػب 
  جعؿ كاك (كزكجؾ( كاك معوض ج كاك عطؼ .

ـك يىويػػكؿي ًلمكػػًذوفى  ىٍ ػػرىكيكٍا  ًموعنػػا ذيػػ ـٍ جى وىػػٍكـى يىٍة يػػريهي ككػػذلؾ ةكلػػل تعػػال  : (كى
ـٍ  ىيتيـٍ كى يرىكى  (}وكيس : مىكىايىكي ـٍ  {ِٖآؤيكي

ـٍ  (كى يػػرىكىآؤيكي مععػػكجن معػػل ييكػػل ( ج وصػػٌ  عيػػد اليةػػاة كالمعسػػروف جعػػؿ ى
لػػذلؾ كجػػب عيػػدهـ  ف وكػػكف معطكفنػػا ، كالعطػػؼ هيػػا  اطػػؿ كفاسػػد ؛  مرفػػكع

  ايدلض ا توض :
(كى يػرىكىآؤيكيـٍ -ُ كاك ( معي  ا وض كتعسورها وكجب الوطػع عمػ   فك كاك ى

طػػؼ ؛ يفك ا وػػض تتإػػمف ةػػكارنا  ػػوف الم ػػركوف ك ػػركائاـ ، معوػػض ، ج كاك ع
كالةكار  وياـ ووتإي جمعاـ في مكاف كاةد كزماف كاةد ، كالتع ور عف هذا 
الموػػػػػػػػاـ وكػػػػػػػػكف  معيػػػػػػػػ  المعوػػػػػػػػض ، ج  ػػػػػػػػالعطؼ ، كةػػػػػػػػد ةػػػػػػػػاؿ الط ػػػػػػػػرم فػػػػػػػػي 
تعسورها:((ووكؿ تعال  ذكره : كوكـ يجمع الخمؽ لمكةؼ الةسػاب جموعنػا ، ذػـ 

ئػػػذ لمػػػذوف   ػػػرككا  ػػػا ا لاػػػض اييػػػداد : مكػػػايكـ ،  م : امكذػػػكا فػػػي يوػػػكؿ ةوي
فالخطاب  ذف مكجل  لػ  الم ػركوف مػف دكف ال ػركاّ ، ف اػذا  (ُ( مكإعكـ((

 التعسور ومتيع العطؼ ؛ يفك العطؼ ووتإي الت روؾ في الةكـ .
( اسػػػػـ فعػػػػؿ  مػػػػر  معيػػػػ  : ايتظػػػػركا ،  ك ، الزمػػػػكا ،  ك -ِ ـٍ ػػػػايىكي (مىكى

ا ،  ك اذ تػػػػكا ، كفاعمػػػػل إػػػػمور مسػػػػتتر كاجػػػػب اجسػػػػتتار ، وعػػػػكد عمػػػػ  امكذػػػػك 
كهذه هي ةكاعد اسـ الععؿ التي وجمع عمواػا اليةػاة كالمعسػركف  (ِ(الم ركوف 

                                                 

 .  ُِٗ/ُُ( جامع ال واف ُ(

عرا ػل لمزجػاج  ُِٕ( ويظر : معايي الور ف لأخعش ص ِ( ، ،  ُْ/ّ، كمعػايي الوػر ف كاع
، كالمةرر الكجوز  ِّّ/ِ، كالك اؼ  ْٔٓ/ِر الور ف المجود لمكاةدم كالكسوط في تعسو

، كالت وػػاف فػػي  ُُْ/ُ،كال وػػاف فػػي غروػػب  عػػراب الوػػر ف ، لأي ػػارم  ُُٕ/ّي ػػف عطوػػض 
 .  ُُٔ/ٔ، كركح المعايي لآللكسي  َُ/ِ عراب الور ف لمعك رم 
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ـٍ  ( (كى يػرىكىآؤيكي ـٍ معطػكؼ عموػل ، لكجػكد ( ، ك(( يتـ تككوػد لممإػمر فػي (مىكىػايىكي
ـي اٍسػػػكي  ةيٍميىػػػا وىػػػا  دى يكػػػضى(}ال ورة : التككوػػػد ، كوكلػػػل تعػػػال  : (كى ػػػؾى اٍلجى ٍكجي ٍف  ىيػػػتى كىزى

كالعطػػػؼ وكجػػػب جػػػكاز  ف وةػػػؿ المعطػػػكؼ مةػػػؿ المعطػػػكؼ عموػػػل ؛  (ُ({ّٓ
ييكػػل  مذا ػػض تكػػرار اسػػـ الععػػؿ ،  عػػد ذكػػر مػػا وكج ػػل العطػػؼ ،  سػػاؿ  سػػاطوف 
اليةك مف  لعاـ  ل  وائاـ ،  اٌم كجل مف كجكه التودور ، وصٌ  في هذه ا وض 

، كهػػك اسػػـ ظػػاهر ، كاجػػب ا ظاػػار ، مةػػؿ المعطػػكؼ  ف وةػػٌؿ المعطػػكؼ 
 عمول ، كهك إمور مستتر كاجب اجستتار ؟!.

الموصػػػػكد  ال ػػػػركاّ ، كمػػػػا جػػػػاّ فػػػػي كتػػػػب التعسػػػػور ، ايصػػػػياـ -ّ
ةػػػاؿ ا ػػػف عطوػػػض : ((ويػػػػؤمىركف  ا ةامػػػض فػػػي مكةػػػؼ الخػػػزم مػػػػع  (ِ(كايكذػػػاف 

صػػػػػياـ دكف  صػػػػػياماـ ... كظػػػػػاهر هػػػػػذه ا وػػػػػض  فك مةػػػػػاكرتاـ ، هػػػػػي مػػػػػع اي
المّئكض ، كعوس  ا ف مروـ ... كدكف فرعكف  ، كمف عيً د مف الجفل ،  دلوؿ 

ـٍ لىغىاًفًموف(}وكيس : ٍف ًع ىادىًتكي { كهؤجّ لػـ وغعمػكا ةػط عػف ِٗةكلاـ : ( ف كييكا عى
كالعطؼ ووتإي  فك الخطاب مكجػل  لػ  الم ػركوف ،  (ّ( ع ادة مف ع دكهـ((

لػػ  ال ػػركاّ مػػف ايصػػػياـ  كايكذػػاف ، كلاػػذا ةػػاؿ ا ػػػف عا ػػكر المػػتكمـ عػػػف كاع
لسػػايل كلسػػاف اليةػػاة  : ((ك اػػذا العطػػؼ صػػار ال ػػركاّ مػػامكروف  الم ػػث فػػي 

 (ْ( المكاف ، كال ركاّ ايصياـ((
ػػػػل ايمػػػػر  لػػػػ   ةجػػػػار ج تعوػػػػؿ ؟! فػػػػالكاك  ذف  ككوػػػػؼ وصػػػػ   ف ويكجك

 لممعوض ؛ لوككف ايمر مكجانا  ل  الم ركوف مف دكف ال ركاّ .
                                                 

 .   ُُْ/ُ( ويظر : ال واف في غروب  عراب الور ف  ُ(

، كالتعسػػػػػور الك وػػػػػر  ْٔٓ/ِ، كالكسػػػػػوط لمكاةػػػػػدم  ُِٗ/ُُ: جػػػػػامع ال وػػػػػاف  ( ويظػػػػػرِ(
 .  ُّٕ/َُ، كالم اب ِْٓ/ٔ

 .  ُُٕ/ّ( المةرر الكجوز ّ(

 . ٖٔ-ٕٔ/ُُ( التةرور كالتيكور ْ(
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( اسػػػػـ فعػػػػؿ  مػػػػر ((كالعػػػػرب تتكعػػػػد ، فتوػػػػكؿ : -ْ ـٍ ػػػػايىكي توػػػػدكـ  فك (مىكى
ك((مختصػػػػػػػض  (ُ( مكايػػػػػػػؾ ، كايتظػػػػػػػر ، فاػػػػػػػي كممػػػػػػػض جػػػػػػػرت عمػػػػػػػ  الكعوػػػػػػػد((

كمعي  العطؼ ومـز  ف وككف هػذا التادوػد مكجانػا  لػ  الم ػركوف  (ِ( التادود((
ػػػػػا مػػػػػف ايدلػػػػػض عمػػػػػ   فك كاك  لػػػػػ  ال ػػػػػركاّ عمػػػػػ  ةػػػػػد سػػػػػكاّ ، كهػػػػػذ  وإن ، كاع

ـٍ (كى  لممعوض ج لمعطؼ ؛ يفك ال ركاّ ،  صيامنا كايكا ،  ـ المّئكض ، (  يرىكىآؤيكي
 ـ عوسػػ  عموػػل السػػّـ ، ج ذيػػب لاػػـ ، فػػي ع ػػادة مػػف ع ػػدكهـ ، كلاػػذا جػػاّ 
في التعسور  فك عدالض ا ، س ةايل ، توتإي  ف وككف هذا التادوػد ج و ػمؿ 

ج ذيػب لػل ، ج وكٌجػل  لوػل التخكوػؼ  ال ركاّ  ؛ ييكل ج ذيب لممع ػكد ، كمػف
  (ّ(كالتادود ، كالكعود 

(  اليصػػػػب ، كمػػػػا جػػػػاّ هػػػػذا فػػػػي كتػػػػب -ٓ ـٍ ّىكي كا ةػػػػر ت فرةػػػػض (كى يػػػػرى
كهػذه الوػراّة تعػزز ايدلػض السػا وض ،  (ْ(التعسور ، عم   فك الكاك  معي  (مػع( 

(  اليصب عم  معي  المعوض ؛ ي ـٍ ّىكي كا يكل هك كذلؾ فموس غرو نا  ف ويور  (كى يرى
 اذا المعي  فػي ةػاؿ رفعػل ، كةػد ذ ػت ، كمػا مػٌر تعصػومل ، مجػيّ المععػكؿ 

 معل في المغض مرفكعنا ، صركح  ذلؾ سو كول ، ك ٌراح كتا ل .
ـٍ  مععكؿ معػل  ػرغـ  (فما تودـ  مكر  ساسوض ، تدؿ عم   فك (كى يرىكىآؤيكي
وع ركهػػا ؛  ذ ػػات  رفعػػل ، كسػػدكد عالوػػض ، ج وسػػتطوع اليةػػاة كالمعسػػركف  ف

(  ٌج  ذا اسػػػػتطاعكا  ف وكلجػػػػكا  ـٍ ػػػػايىكي عطعػػػػل عمػػػػ  الإػػػػمور المسػػػػتتر فػػػػي (مىكى
ـل الًخواط .  الجمؿى في سى

                                                 

عرا ل ُ(  . ُْ/ّ( معايي الور ف كاع

 . ِْْ/ٔ( التعسور الك ور ِ(

 .  ُّٕ/َُ، كالم اب  ِْٓ-ِْْ/ٔ( ويظر : التعسور الك ور ّ(

، كالػػػػػدر المصػػػػػكف  ُُُ/ّ، ك يػػػػػكار التيزوػػػػػؿ لم وإػػػػػاكم  ِّّ/ِ( ويظػػػػػر : الك ػػػػػاؼ ْ(
 . ْٔٓ/ِ، كفت  الودور  ُٖٗ/ٔ
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المطمػػب الثػػاني : رفػػع المفعػػكؿ معػػه بػػيف العطػػؼ المفظػػي كالعطػػؼ 
عيركفػػت كاك العطػػؼ  ػػافك ((معياهػػا :   ػػراؾ الذػػايي فومػػا دخػػؿ فوػػل  المعنػػكم :
ػػػا العطػػؼ المعظػػػي فػػػّ عّةػػػض لػػػل فاػػ  (ُ(ايكؿ ((  ذا هػػػك معيػػػ  العطػػػؼ ،  مك

 ػػػالمعي  كةػػػد توػػػدـ ةػػػكؿ سػػػو كول عػػػف المععػػػكؿ معػػػل المرفػػػكع ، كايمذمػػػض التػػػي 
است ػػاد  اػػا فػػي هػػذا المكإػػكع ، كت ػػٌوف ايكػػل سػػككغ رفػػع المععػػكؿ معػػل عطعػػل  
عم  ما ة مل لعظنػا ، لعسػاد عطعػل معيػ  ، كةػد صػٌرح  اػذه الةوووػض ككٌإػةاا 

راح كتا ل ، كالسورافي ، كايعمـ ال يتمرم ، ككذلؾ صػرح  اػا ا ػف مالػؾ ،  
 وكلل : ((فإفك العرب استعممت الكاك  معي  (مع(  في مكاإع ج وصم  فواا 
العطؼ ، كفي مكاإع وصػم  فواػا العطػؼ ، كالمكاإػع التػي ج وصػم  فواػا 

الذػػايي : العطػػؼ عمػػ  إػػر وف :  ةػػدهما تػػرؾ فواػػا العطػػؼ لعظنػػا كمعيػػ  ، ك 
اسػػتعمؿ فواػػا العطػػؼ لمجػػرد المعػػظ ، كاسػػتعماؿ اليعػػت عمػػ  الجػػكار ، فمػػف 
ّي كالخ ػ ضى ، كمازلػتي  سػػور كاليوػؿى ... كمػف الذػايي ةػػكلاـ :  ايكؿ اسػتكل المػا
 يػػػت  عمػػػـ كماليػػػؾ ( رفػػػع مالػػػؾ(  م :  يػػػت  عمػػػـ مػػػع مالػػػؾ ، كوػػػؼ تػػػد لره ، 

 . (ِ(  ر عيل ،  ػ( عمـ(((كمالؾ معطكؼ في المعظ ... يفك الماؿ ج ويخ
كةاؿ   ك ةواف اييدلسي : ((كذهب ا ف خركؼ كت عل ا ف مالؾ  لػ  
 فك العرب تستعممل في مكاإع ج وصم  فواا العطؼ ، كذلؾ عم  إػر وف : 
ّي كالخ ػ ضى ،   ةدهما : ترؾ فول العطػؼ لعظنػا كمعيػ ن :  كوػكلاـ : اسػتكل المػا

د المعػػػػظ ، كمػػػػا زلػػػػتي اسػػػػوري كاليوػػػػؿى ... كالذػػػػايي : اسػػػػتعمؿ فوػػػػل العطػػػػؼ لمجػػػػر 
ـي كماليػػؾ ،  م :  يػػتى  كاسػػتعماؿ اليعػػت عمػػ  الجػػكار، كميػػل ةػػكلاـ :  يػػتن  عمػػ
ـي مػػع مالػػؾ كوػػؼ تػػد لره ... كمسػػائؿ هػػذا ال ػػاب  ر عػػض  ةسػػاـ : ايكؿ : مػػا   عمػػ

                                                 

، كالجيػػػػػ  الػػػػػدايي  ّْٕ، كويظػػػػػر : رصػػػػػؼ الم ػػػػػايي لممػػػػػالوي ص ٕٓ/ُ( الموتإػػػػػب ُ(
 .   ُٖٓص

 .   ُٓٓ. كويظر :  رح التساوؿ لممرادم ص ُُٗ،  َُٗ/ِ(  رح التساوؿ ِ(
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وجب فول العطؼ (وعيي : ما وجب في المععػكؿ معػل الرفػع لعطعػل لعظنػا عمػ  
ةك:  كؿح رجؿ كإوعتيل ، ك يتى معطكؼ عمول مرفكع( كج وجكز اليصب ... ي

كر ويؾ ... كالوسـ الذايي : ما وجب فول (في المععكؿ معل( اليصب ... يةك : 
مػػػا صػػػيعتى ك  ػػػاؾ ... كالوسػػػـ الذالػػػث : مػػػا وػػػرج  فوػػػل العطػػػؼ ( وعيػػػي : مػػػا 
ورج  في المععكؿ معل الرفع لعطعل لعظنا عم  مرفكع( يةك ... : كوؼ تكػكف 

وسـ الرا ع : ما ورج  فول اليصب ... يةك ةكلؾ : ج كةصعضه مف ذرود ... كال
تغتػػػذ  السػػػمؾ كالمػػػ فى ، كج وعج ػػػؾ ايكػػػؿي كال ػػػ عى ،  م : مػػػع المػػػ ف  ، كمػػػع 

   (ُ( ال  ع((
فود  كإ  ا ف مالػؾ  ك  ػك ةوػاف اييدلسػي هػذه المسػالض ، ةػوف ذكػرا 

ػػرك   فك ةػػاؿ المععػػكؿ معػػل فػػي ةػػاؿ رفعػػل ، ت ػػ ل ةػػاؿ اليعػػت المرفػػكع الػػذم جي
ةػػري إػػبٍّ خػػربو ؛  ذ لػػـ وعػػرب  عمػػ  الجػػكار ، فػػي يةػػك ةػػكؿ العػػرب : هػػذا جي
( لجػػػٌره ؛ يفك هػػػذا الجػػػرك كػػػاف لعظونػػػا ،  ػػػؿ  يعػػػرب يعتنػػػا  ( يعتنػػػا لػػػػ(إبٍّ (خػػػربو
ػا ، فإيكػل  لػ(جةر( استيادنا  ل  المعي  ، ككذلؾ المععكؿ معل عيد مجوئل مرفكعن

العطػػػؼ كػػػاف لعظًوػػػا ،  ػػػؿ وجػػػب  عرا ػػػل ج وصػػػ   عرا ػػػل معطكفنػػػا ؛ يفك هػػػذا 
ا .  مععكجن معل استيادنا  ل  المعي   وإن

كاليةاة  دجن مػف  ف وصػةةكا مػذهب سػو كول ، كوعػدللكه ،  إلغػاّ فكػرة 
ػػػا ، كمػػػا وعرإػػػل  العطػػػؼ المعظػػػي ، كاجعتػػػراؼ  مجػػػيّ المععػػػكؿ معػػػل مرفكعن

وعػػززكف هػػذا  المعيػػ  ، كووتإػػول الةكػػـ السػػدود ، فاػػـ  ػػدج مػػف ذلػػؾ ، راةػػك
المعاكـ الخاطح  كو وعكيل ، كوعممكف  ل ،  ك يوكؿ  تع ور  خر،  يكاـ ةٌرفػكا 

                                                 

 . ِٖٗ-ِٖٔ/ِ( ارت اؼ الإرب ُ(
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هذه الةوووض ،  ك جامكها عيدما فٌرةكا  وف الميصكب كالمرفكع عمػ   سػاس  ٌف 
 (ُ(ايكؿ مععكؿ معل ، كالذايي معطكؼ 

ةاؿ السػوكطي : ((كةػاؿ اي ىػذم : العػرؽ  ػوف كاك المععػكؿ معػل ككاك  
ػػا لآلخػػر ، كج  ك ،  لػػوس  ةػػدهما مّ سن العطػػؼ  يكػػؾ  ذا ةمػػتى : ةػػاـ زوػػد كعمػػره
فرؽ  وياما  في كةكع الععؿ مف كؿ مياما عم  ةدة ، فإذا ةمتن : ما صػيعتى 
ك  اؾ ؟ كما  يتى كالعخري ؟ فإيما ترود : ما صيعتى مع   وؾ ؟ ك وف  مغػتى فػي 

 (ِ( ووؾ  ل((فعمؾ  ل ؟ كما  يتى مع العخر في افتخارؾ كتة
كةػػد سػػ ؽ غوػػر مػػرة  فك المععػػكؿ معػػل فػػي المذػػاؿ : مػػا  يػػت كالعخػػري ، 
هك مما جاز فوػل الكجاػاف ، كالرفػع  كذػر ك جػكد ، كةػد ةريػل سػو كول  المذػاؿ : 
( المرفػكع  عػدها  ًعمىٍت كاك (مػا  يػتى كالعخػري كوؼ  يت كةصعضه مف ذرود ، فود جي

 عػػدها اجسػػـ عمػػ  المعوػػض  اتعػػاؽ اجسػػـ ، ككاك(مػػا صػػيعت ك  ػػاؾ( الميصػػكب 
 االيةاة .

كهذا وعيي  فك سو كول ةػوف ذكػر جػكاز اليصػب كالرفػع لػـ وعػًف  ػالرفع 
العطػػػؼ ةوووػػػض ،  م : العطػػػؼ المعيػػػكم ،  ػػػؿ العطػػػؼ المعظػػػي ، كلػػػـ ويػػػدخؿ 
العطػػؼ المعيػػكم إػػمف ايكجػػل التػػي   ػػار  لواػػا ،  ػػؿ جعماػػا جموعنػػا إػػمف 

                                                 

، كك ػػػؼ الم ػػػكؿ فػػػي  ٕٔ-ِٕ( ويظػػػر : المعصػػػؿ فػػػي عمػػػـ العر وػػػض لمزمخ ػػػرم ص ُ(
، ك رح  ِِٔ-ِِٓ، كالمورلب ج ف عصعكر ص  َُِ-ُُٕاليةك لمةودرة الوميي ص 

، كهمػػػع  ّٗٓ-َٗٓ/ُ، ك ػػػرح ا ػػػف عووػػػؿ  ِِْ-ُِٗ ػػػذكر الػػػذهب ج ػػػف ه ػػػاـ ص 
 . ِْٕ-ِِْ/ِالاكامع 

. كعػػرؼ السػػوكطي اي ىػػذم ،  وكلػػل : (( جماعػػض   ػػارهـ  ُٕٖ/ِ( اي ػػ اه كاليظػػائر : ِ(
مػػف المتوػػدموف :   ػػك الةسػػف عمػػي  ػػف مةمػػد  ػػف عمػػي الكتػػامي ،  ػػوه   ػػي ةوػػاف ، كمػػف 

كج  عمػـ  المتاخروف : رجػؿ ة ػؿ عصػريا  وسػور ،  دركػل  صػةا يا ، كلػل ةػدكد فػي اليةػك ،
. كعػػػرؼ المتوػػػدـ  ايكػػػل المعػػػركؼ  ػػػا ف الإػػػائع  َّٖ/ِ ػػػوئنا مػػػف ترجمتػػػل((  غوػػػض الكعػػػاة 

 . َُٕ/ِهػ ،  المصدر يعسل َٖٔالمتكف  سيض 
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،  م :  يكػػل جعػػؿ المععػػكؿ معػػل عمػػ   ر عػػض معيػػ  كاةػػد ، هػػك معيػػ  المعوػػض 
 ةسػػاـ ، مععػػكؿ معػػل كاجػػب اليصػػب ، كمععػػكؿ معػػل كاجػػب الرفػػع ، كمععػػكؿ 
معل جاز فول الكجااف كاليصب  كذر ك جكد ، كمععكؿ معل جاز فوػل الكجاػاف 

 كالرفع  كذر ك جكد  .
كةػػػد ذكػػػػرتي ة ػػػػؿ ةموػػػؿ  فك كذوػػػػرنا مػػػػف اليةػػػاة ةٌرفػػػػكا هػػػػذه  الةوووػػػػض  ك 

كها ، كةد ت وف لي ذلػؾ مػف خػّؿ مػا ةالػل ا ػف عصػعكر كغوػره ، فوػد ةػاؿ جام
مػػا يصػػل : ((كالعطػػؼ ة ػػو  ... ككػػذلؾ كوػػؼ  يػػتى كزوػػدنا ؟  ج وجػػكز هيػػا  ذا 
 ردتى معي  الجمع  ٌج اليصب ؛ ييكؾ لك ةمػتى : كزوػده ؛ لكػاف التوػدور : كوػؼ 

مػػػ  اجيعػػػراد فوتغوػػػر كيػػتن ككوػػػؼ زوػػػده ؟ فوكػػػكف سػػػؤاجن عػػػف كػػؿل كاةػػػد ميامػػػا ع
هػذا ةكلػل ، ككايكػل لػـ وطمػع عمػ  كػّـ سػو كول الػذم توػدكـ ذكػره ،  (ُ( المعيػ ((

كهػػك ةكلػػػل : ((مػػا  يػػػت كع ػػدي ا ، ككوػػػؼ  يػػت كع ػػػدي ا ( رفػػع ع ػػػد ا فػػػي 
 (ِ(المذالوف( ... ييكؾ  ٌيما عطعتى  الكاك ،  ذا  ردتى معي  (مع( عمػ  كوػؼ((

ػػػا جعػػػؿ الرفػػػع  كذػػػر ك جػػػكد ، صػػػركح  ػػػذلؾ  وكلػػػل :  ػػػؿ سػػػو كول كمػػػا توػػػ دكـ  وإن
((كزعمكا  فك  ياسنا ووكلكف : كوؼ  يت كزودنا؟ كمػا  يػت كزوػدنا ، كهػك ةموػؿ فػي 

 (ّ( كّـ العرب((
كةػػػد توػػػدـ مػػػرارنا كػػػّـ سػػػو كول كاليةػػػاة كاست ػػػاادهـ مػػػف كػػػّـ العػػػرب 

جما عاـ عم  جػكاز رفػع  المذاؿ الم اكر : كوؼ  يتى كةصعض مف ذرود ... كاع
جماعاـ عم   فك الرفػع  كذػر ك جػكد ،  ػرغـ عػدـ صػةض  (ةصعض( كيص اا : كاع
ةمؿ الرفع عم  العطؼ الةوووػي ؛ لعػدـ صػةض السػؤاؿ عػف ةػاؿ مػا ج وعوػؿ 
، فإذا جاز في ايكذر كايرج  ، رفع ما  عد الكاك في هػذا المذػاؿ ، جػاز مػف 

                                                 

 . ِِٖ-ُِٖ/ِ(  رح جمؿ الزجاجي ُ(

 .َّٔ/ُ، كتعموؽ  دوع  َُّ/ُ( المصدر يعسل ، تةووؽ هركف ِ(

 . ِّٔ/ُعموؽ  دوع ، كت َّّ/ُ( المصدر يعسل ، تةووؽ هركف ّ(
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ذم است ػاد  ػل ا ػف عصػعكر : كوػؼ  اب  كل  رفع ما  عد الكاك في المذػاؿ الػ
 يتى كزوده ، عم  معي  المعوض ، كممػا ج  ػؾ فوػل  فك ا ػف عصػعكر ميػع كجػل 
الرفع لجامل  اذه الةوووض ، كهي جكاز الرفع عم  معي  المعوػض ، عمػ  اليةػك 

 الذم كرد في كّـ العرب ، ككما  وكياا سو كول .
ج   ػػكاؿ فواػػا ، فإيكػػل  كاسػػتيادنا  لػػ  هػػذه الةوووػػض التػػي  صػػ ةت  ويػػض

غوػػػر صػػػةو  مػػػا ةالػػػل اليةػػػاة مػػػف  عػػػده ، كوػػػكؿ وػػػس الةمصػػػي : ((كةكلػػػل ، 
ـٍ  فك معيػػ  الرفػػع كاليصػػب مختمػػؼ ؛  ك ، ةػػاؿ الةعوػػد : اعمىػػ كػػػ(جاّ زوػػده كعمػػره
ييكل مع اليصب وككياف : جاّا معنا ، كفي الرفع وةتمؿ  ٍف وككيا جاّا معنا ، 

الكاك ،  ك  العكس ، فكوؼ وةكـ  رجةاف الرفع مع   ك ميعردوف ، كالذايي ة ؿ
اخػػػتّؼ المعيػػػ ، كالػػػذم وظاػػػر  ٍف ووػػػاؿ :  ٍف ةصػػػد المعوػػػض يًصػػػا يصػػػب ج 

ٍف لـ ووصد المعوض يىًصا رفع ج غور((  (ُ( غور، كاع
فػػػػي هػػػػذا الكػػػػّـ خمػػػػط كتةروػػػػؼ لمةوووػػػػض ،  فوكلػػػػل : ((فكوػػػػؼ ويةكػػػػـ 

ةوووض ج  ؾ فواا ،  ٌج  فك سػو كول لػـ  رجةاف الرفع مع اختّؼ المعي ؟!(( 
يكمػػا ذكػػر ذلػػؾ كرٌجػػ   وػػرٌجً  الرفػػع عمػػ  اليصػػب ، كهمػػا معيوػػاف مختمعػػاف ، كاع

 الرفع ، كالمعي  في الةالوف كاةد ، كهك معي  المعوض .
كهػػذا الخمػػػط ظاػػػر  جػػػّّ مػػػف خػػّؿ اليةػػػاة المةػػػدذوف الػػػذوف ترجمػػػكا 
 مساياـ ما  اع في كتب اليةك : ةاؿ ايستاذ ع اس ةسف : ((ةاجت اجسـ 
 عػػػد الػػػكاك لػػػل  ر ػػػع ةػػػاجت :  ٌكلاػػػا : جػػػكاز عطعػػػل عمػػػ  اجسػػػـ السػػػا ؽ ،  ك 
كة يصػػ ل مععػػكجن معػػل، كالعطػػؼ  ةسػػف ، مذػػؿ :  ػػال، الرجػػؿ كاج ػػف فػػي الةعػػا

 الإػػػوؼ ، فكممػػػض (اج ػػػف( وجػػػكز رفعاػػػا  ػػػالعطؼ عمػػػ  الرجػػػؿ ،  ك يصػػػ اا 

                                                 

 . َِٓ/ِ( ةا وض وس الةمصي ،  اامش  رح التصرو  ُ(
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مععكجن معل ، كلكف العطؼ  ةسف مف اليصب عم  المعوض ... كمذمل :   عؽ 
 ))  (ُ(ايب كالجد عم  الكلود ،  إاّ الومر كاليجـك

كمذؿ هذا ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي : ((معي  المصاة ض : وعيي 
 ض ،  ك التيصػػوص عمػػ  المعوػػض ، مصػػاة ض مػػا  عػػد الػػكاك لمػػا اليةػػاة  المصػػاة

ة ماا في كةت كاةد ، سػكاّ ا ػتركا فػي الةكػـ  ـ ج ، فوكلػؾ : جئػتى كمةمػدنا 
، معياه : جئتما في كةت كاةد ، كهذا هك العرؽ  وف كاك المعوض ككاك العطػؼ 

لػػـ  ، فػػكاك العطػػؼ ووتإػػي الت ػػروؾ فػػي الةكػػـ ، سػػكاّ اةتػػرف معػػل  الزمػػاف  ـ
ػػا كاك المعوػػض فتعوػػد اجةتػػراف  الزمػػاف سػػكاّ ا ػػتركا  ػػالةكـ  ـ ج ،  ووتػػرف ، ك مك
وإػػػاح ذلػػػؾ  يكػػػؾ ةػػػوف توػػػكؿ : جػػػاّ مةمػػػده كخالػػػدنا ،  اليصػػػب ، فوػػػد  ردتى  كاع
ٍف ةمػػتى :  التيصػػوص عمػػ  المصػػاة ض ،  م :  يكامػػا جػػاّا فػػي كةػػت كاةػػد ، كاع

فػػي المجػػيّ ، كلػػـ تػػيٌص عمػػ  جػػاّ مةمػػده كخالػػده ، فوػػد  فػػدتى  يامػػا ا ػػتركا 
 يكاما جاّا فػي كةػت كاةػد ... فػإذا  ردتى التيصػوص عمػ  المصػاة ض يصػ تى 

)) ٍف لـ ترد التيصوص عم  ذلؾ عطعتى  (ِ( ، كاع
فمػػػا ذكػػػػره ايسػػػػتاذ ع ػػػاس ةسػػػػف ، كالػػػػدكتكر فاإػػػؿ السػػػػامرائي عػػػػف 

عػػكؿ لسػػاياما كلسػػاف اليةػػاة ، مخػػالؼ لمػػا صػػرح  ػػل سػػو كول الػػذم  ػػوكف  فك المع
ػػا ، كفػػي المكإػػع الػػذم ومتيػػع فوػػل  معػػل كمػػا وجػػيّ ميصػػك نا ، وجػػيّ مرفكعن
ا ، ك عد كاك هي يصا في المعوض ، ةت   يكل كرد في كػّـ  معي  العطؼ  وإن
ػػا فػػي التركوػػب يعسػػل ؛ يةػػك المذػػاؿ الم ػػاكر : كوػػؼ  العػػرب ميصػػك نا كمرفكعن

د  الرفع ، فاككد  يت كةصعضن مف ذرود ،  اليصب ، ككوؼ  يت كةصعضه مف ذرو
 فك الػػكاك فػػي الػػكجاوف يػػصا فػػي المعوػػض ، كالعطػػؼ فػػي الػػكجاوف ممتيػػع ، يفك 

 السواؽ في كمواما سواؽ معوض ، كةد كذر ما است اد  ل اليةاة

                                                 

 . ِِْ/ِ( اليةك الكافي ُ(

 . َِٓ/ِ( معايي اليةك ِ(
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مف هيا وت وف عدـ صةض ما ذهب  لول اليةاة مف  عد سو كول ، كهك  
: ((كالػذم وظاػر لػي : المذهب الػذم ت يػاه الػدكتكر فاإػؿ السػامرائي ،  وكلػل 

ٍف لػػػـ ووصػػػد المعوػػػض يًصػػػا رفػػػع ج   ٍف ةصػػػد المعوػػػض يًصػػػا يصػػػ تى ج غوػػػر ، كاع
 (ُ( غور((

كالذم كرد في المغض ،  يكل  ٍف ةصػد المعوػض يًصػا جػاز فػي المغػض الرفػع 
ٍف لػػـ ووصػػد المعوػػض ،  م : تعػػوكف العطػػؼ فإيكػػل ج وتعػػوكف الرفػػع ،  كاليصػػب ، كاع

ػػػا ، كوجػػػب  ػػػؿ تتعػػػٌوف الت ع وػػػض ، فوجػػػب الرفػػػع  ذا كػػػاف المعطػػػكؼ عموػػػل مرفكعن
 اليصب  ذا كاف ميصك نا ، كالجر  ذا كاف مجركرنا .

 المبحث الثالث : المفعكؿ معه مجركرنا
جػاّ جػرل المععػكؿ معػل فػي  ةػدل المطمب األكؿ : الشاود القرآني : 

ف  تكمٌػػـ عمػػػ  الوػػراّات السػػػ عوض المتػػكاترة ؛ لػػػذا ر وػػتي مػػػف المعوػػد كالإػػػركرم  
 الوراّات الور يوض ، كةكـ اجةتجاج  اا في المغض كاليةك .

لػػـ ومتػػـز عيػػد تعمومػػل الوػػر ف لممسػػمموف لعظنػػا كاةػػدنا ،  كرد  ٌف الي ػػي 
ركل   ك ع ود الواسـ  ف سّـ ةاؿ : ةدذيا وزود كوةو   ف سعود كّهما عػف 

ي صػػدرم ةموػػد الطكوػػؿ عػػف  يػػس  ػػف مالػػؾ عػػف   ػػي كعػػب ةػػاؿ: مػػا ةػػٌؾ فػػ
 ػػيّ ميػػذ  سػػممت  ٌج  ييػػي ةػػر ت  وػػض كةر هػػا  خػػػػر غوػػر ةراّتػػي فومػػت (لػػل( : 

فومػػت : وػػا رسػػكؿ  فوػػاؿ ( لػػي ( :  ةر يواػػا رسػػكؿ ا   ةر يواػػا رسػػكؿ ا 
ا  ةر تيػي  وػض كػذا ككػػذا ؟ ةػاؿ: يعػـ، كةػاؿ ا خػػر:  لػوس تورئيػي ( وػا رسػػكؿ 

 ػػالوراّتوف عمػػ  الػػرغـ  ا (  وػػض كػػذا ككػػذا ؟ ةػػاؿ: يعػػـ، ( فػػاةر رسػػكؿ ا 
مػػػف اختّفامػػػا( فوػػػاؿ:  ف ج روػػػؿ كموكائوػػػؿ  توػػػايي فوعػػػد ج روػػػؿ عػػػف ومويػػػي 

اةر  الور ف عمػ  ةػرؼ ، فوػاؿ موكائوػؿ :  كموكائوؿ عف وسارم ، فواؿ ج روؿ:
 استزده ، ةت   م، س عض  ةرؼ ككؿ ةرؼ كاؼ  اؼ

                                                 

 . َِٗ/ِ( المصدر يعسل ُ(
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كركل الإػةاؾ عػف ا ػػف ع ػاس:  ٌف ا تعػػال   يػزؿ هػػذا الوػر ف  مغػػض 
كؿ ةي مف  ةواّ العرب ، كفي ةدوث ا ف ع اس في الصػةوةوف  ف رسػكؿ 

وده كوزوػديي ةتػ  ةاؿ  ةر يي جػػ روؿ عمػ  ةػرؼ فراجعتػل فمػـ  زؿ  سػتز  ا 
ايتاػ   لػػ  سػ عض  ةػػرؼ ، كفػي ةػػدوث  ي ىػي عيػػد مسػمـ  ٌف ر ػػي  رسػؿ  لػػي  ف 
ف عمػ   متػي فارسػؿ  لػي  ف  ةػرئ   ةرئ الور ف عم  ةرؼ فػرددتي  لوػل  ف هػكل
ف عمػ   متػي ، فارسػؿ  لػي  ف  ةػػرئ  الوػر ف عمػ  ةػرفوف ، فػرددتي  لوػل  ف هػػكل

ف ج روػؿ عموػل السػّـ ةػاؿ لػل: الور ف عم  س عض  ةػرؼ ، كفػي ةػدوث  خػر  
 ف ا وامرؾ  ف تورئ  متؾ عم  س عض  ةرؼ فاٌومػا ةػرؼ ةػرؤكا فوػد  صػا كا 

كػػػاف ووػػػرئ اليػػػاس  مغػػػض  مػػػف  ف الي ػػػي  ، كركم عػػػف عمػػػي كا ػػػف ع ػػػاس 
كاةػدة فا ػتد ذلػؾ عمػواـ ، فيػػزؿ ج روػؿ عموػل السػّـ فوػػاؿ وػا مةمػد  ةػرئ كػػؿ 

 (ُ(ةكـ  مغتاـ 
 ةوف عػػف ا ػػف  ػػااب  ف عمػػر  ػػف الخطػػاب كةػػد جػػاّ فػػي الصػػةو

 ةػػػػاؿ: سػػػػمعتي ه ػػػػاـ  ػػػػف ةكػػػػوـ ووػػػػر  سػػػػكرة العرةػػػػاف فػػػػي ةوػػػػاة رسػػػػكؿ ا 
  فاستمعت لوراّتل فإذا هك وورؤها عم  ةركؼ كذورة لـ وورئيواا رسكؿ ا 

فكدتي  سػاكره فػي الصػّة ( م: كػػدتي  ذػبي عموػل ( فتصػٌ رت ةتػ  سػمـ فم  تػل 
ةػػػر ؾ هػػػذه السػػػكرة التػػػي سػػػػمعتؾ تورؤهػػػا ةػػػاؿ :  ةر يواػػػا  ردائػػػل ، فومػػػت: مػػػف  

ةػػد  ةر يواػػا عمػػػ  غوػػر مػػا  فومػػت : كػػذ ت فػػكا  فك رسػػكؿ ا  رسػػكؿ ا 
فومػت : وػا رسػكؿ ا  يلػي سػمعت  ةر ت ، فايطموتي  ل  ةكده  ل  رسكؿ ا 

:  رًسػػٍمل  هػػذا ووػػر  سػػكرة العرةػػاف عمػػ  ةػػركؼ لػػـ تور يواػػا ، فوػػاؿ رسػػكؿ ا 
وػاعمر ،  ذػـ ةػػاؿ: اةػر  وػػا ه ػاـ فوػػر  عموػل السػػكرة التػي سػػمعتل وورؤهػا ، فوػػاؿ 

: هكذا  يزلٍت ، ذـ ةاؿ: اةر  وا عمر، فوػر ت الوػراّة التػي  ةر يػي  رسكؿ ا 

                                                 

 . ِّ-ِٗ( ويظر : تاكوؿ م كؿ الور ف ص ُ(
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هكػػذا  ييًزلػػٍت ،  فك هػػػذا الوػػػػر ف  ييػػزؿ عمػػ  سػػ عض  ةػػرؼ  ، فوػػاؿ رسػػكؿ ا 
 .(ُ(فاةرؤكا ما توٌسر ميل 

وت ػػوكف مػػف هػػذه الركاوػػض الػػكاردة فػػي الصػػةوةوف  فك لاجػػض ةػػروش يعسػػاا 
كايػت تتإػمىف عػدة ةػػراّات ؛ فعمػر  ػف الخطػاب ، كه ػػاـ  ػف ةكػوـ ، رإػػي 
ا عيامػػػا ، المػػػذاف اختمعػػػت ةػػػراّة  ةػػػدهما عػػػف ةػػػراّة ا خػػػر ، كّهمػػػا مػػػف 

 ةروش .
ي  كؿ يزكلل  يكل كذكر ا ف ةتو ض  يكل كاف مف توسور ا ييملض الور ف ف

 كسػػاطض ج روػػؿ  ػػاف ووػػرئ كػػؿك ةػػكـ  مغػػتاـ كمػػا جػػرت  سػػ ةايل  مػػر رسػػكلل 
ّن ( ووػػػػر  (عتٌػػػػ  ةػػػػوف( ييكػػػػل هكػػػػذا ومعػػػػظ  اػػػػا  عموػػػػل عػػػػادتاـ ، فالاػػػػذلي ( مػػػػذ
كوسػػػػتعمماا ، كايسػػػػدم ووػػػػر  (ًتعممػػػػكف( ك( ًتعمػػػػـ ( ك(كًتسػػػػكد كجػػػػكه ( وورؤهػػػػا 
جموعاػػػا  كسػػػر التػػػاّ ج  عتةاػػػا ، كالتمومػػػي وامػػػز كووػػػر  ( فػػػؤاد  ـ مكسػػػ  (، 

 ور ي ج وامز فوور  ( فكاد  ـ مكس (.كال
كلػك  فك كػػؿ فروػؽ مػػف هػؤجّ  يًمػػر  ف وػػزكؿ عػف لغتػػل كمػا جػػرل عموػػل 
ّن ج تٌد ذلؾ عموػل ، كعظمػت المةيػض فوػل كلػـ ومكيػل  ّن ك ا كا ككا اعتواده طع
الوراّة  ماجض ةروش  ٌج  عد رواإض لميعس طكومض ، كتذلوؿ لمساف كةطع لمعادة 

 رةمتػػػػل كلطعػػػػل  ف وجعػػػػؿ لػػػػل ميتكسػػػػعنا فػػػػي المغػػػػات كمتصػػػػرفنا فػػػػي  ، فػػػػاراد ا
 (ِ(الةركات لتوسوره عمواـ في الدوف

تتإ  مما مر ذكػره مسػالتاف:  كجهمػا :  فك الوػر ف الكػروـ يػزؿ  ماجػض 
ةروش لعصاةتاا ، فود كايت تمذؿ المغض ايد وػض الم ػتركض  ػوف الو ائػؿ العر وػض 

                                                 

ك ػػػػرةل  ِْٗٗ، ك ّٗ-ِٗ/ٓك ػػػػرةل  ُِْٗ( ويظػػػر : فػػػػت  ال ػػػػارم ، رةػػػـ الةػػػػدوث ُ(
ك ػػرةل  َٕٓٓ، ك ّٖٕ/ُِك ػرةل  ّٔٗٔ، ك َُٗ/ٗك ػرةل  َُْٓك،  ْٗ-َّ/ٗ
 . ُٖٔٗرةـ الةدوث  َّْ/ٔ، كصةو  مسمـ   رح ا ماـ اليككم  ّٖٔ-ّٕٔ/ُّ

 . ِّ-ِٗ( ويظر : تاكوؿ م كؿ الور ف ص ِ(
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ػا ،  ، هذا في ايعـ ايغمب ،  م:  فك الور ف الكروـ  ييزؿ  غور هػذه المغػض  وإن
ّن  فك لاجض تموـ تي ر الامزة فتةوواا كو اركاا في ذلؾ  كذر ال دك  مف ذلؾ مذ
فووكلػػػػػػػكف : ر س ، ك ػػػػػػػئس ، كفػػػػػػػػؤاد، كخاسػػػػػػػئض ،  ويمػػػػػػػػا وسػػػػػػػالؿ الةجػػػػػػػػازوكف 

لكف: راس (الور وكف( الامزة كج وي ركياا ،  ٌج  ذا  رادكا مةاكاة التمومووف فووك 
 ، ك وس ، كفكاد ، كخاسػوض ، كةػد يزؿ الور ف الكروـ  ااتوف المغتوف.

كالذايوض :  يكل ةوف ويذكر  فك الور ف يزؿ  ماجض ةروش ج وعيي هػذا  يكػل 
يزؿ  وراّة كاةدة ، كما تودـ ،  ذ لـ تكف لاجض ةروش ةراّة كاةدة ،  ػؿ كايػت 

وػكؿ ، كا  عمػػـ ،  فك الوػػراّات تإػـ ةػػراّات عدوػدة ، فػػي إػػّك ذلػؾ ومكػػف ال
 كايت عم  ةسموف: في عاد رسكؿ ا 

وور   اا في صّتل  الوسـ ايكؿ : ةراّات مكٌةتض ، لـ وكف الرسكؿ 
يكما  ةرك  اا رسػكؿ ا  مراعػاة  ؛ يياا في الةوووض لـ تكف ةراّات ميٌزلض ؛ كاع

يٌياػػا كايػػت فػػي  اهػػا عذمػػاف ًلمىاجػػاًت الو ائػػؿ ، كهػػذه هػػي الوػػراّات التػػي  لغ
رخصػػػض كتوسػػػورنا لكػػػؿ مػػػف لػػػـ وسػػػتطع  ف ووػػػر  الوػػػر ف  ٌج  عاػػػد رسػػػكؿ ا 

ذلػػػؾ  ٌف   ماجتػػػل الخاٌصػػػض ، كةػػػد  ي طمػػػت هػػػذه الرخصػػػض فػػػي عاػػػد عذمػػػاف 
دٍت  لسيتاـ عم  ةراّة الوػر ف  ػالوراّة التػي كػاف ووػر   اػا رسػكؿ ا  الياس تعكك

 .في صّتل 
: ةػػراّات دائمػػض ذا تػػض تا عػػض لمغػػض ةػػروش ، ك خػػرل تا عػػض  الوسػػـ الذػػايي

 خرل ، يزؿ  اا الور ف الكروـ ، ج مراعاة لماجػات تمػؾ الو ائػؿ ؛  لمغات ة ائؿ
كلكػػػػف لكػػػػكف هػػػػذه الوػػػػراّات  مغػػػػت مسػػػػتكل لغػػػػض ةػػػػروش مػػػػف ةوػػػػث  ّغتاػػػػا 

ػػد اي كفصػػاةتاا ، كهػػذه هػػي التػػي   واهػػا عذمػػاف  سػػّموض عمػػ   مػػض اككةك
ختّؼ لاجاتاـ لموراّة  اا ؛ ييكاا ةراّات  روػد  اػا  ف تيتمػ  ، كويوػر   اػا  لػ  ا

ةوػاـ السػاعض ، لككياػػا ةػراّات يػػزؿ  اػا ج روػػؿ ، كةػر   اػػا الرسػكؿ ، صػػم  ا 
يض في المصػاةؼ التػي  ػوف  وػدويا الوػكـ  عمول كسمـ ، في صّتل ، كهي المدكك

ر ، التػي هػي يعػس المصػاةؼ التػي سـ الوراّات الس ع كالوراّات الع ػاتةت 
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مػف المدويػض  لػ   جمع فواا زود  ف ذا ت الوػر ف ك يرسػمت فػي خّفػض عذمػاف 
سػػـ المصػػاةؼ العذمايوػػض يسػػ ض  لػػ  الخموعػػض الذالػػث الػػذم اايمصػػار، كعيرفػػت  

رسػػالاا ، كهػػذه المصػػاةؼ هػػي يعسػػاا الميوكلػػض عػػف الصػػةؼ   مػػر  يسػػخاا كاع
ا الور ف فػي خّفػض   ػي  كػر الصػدوؽ، كهػي التي جمع فواا زود  ف ذا ت  وإ

 يعسػػاا الميوكلػػض عػػف الوطػػع التػػي كت ػػت عمواػػا الوػػر ف فػػي عاػػد رسػػػكؿ ا 
 (ُ(  امره كتةت سمعل كاع رافل

ةػػػاؿ السعاةسػػػي ((كج ووػػػدح فػػػي ذ ػػػكت التػػػكاتر اخػػػتّؼ الوػػػراّة ، فوػػػد 
ة غوػره ؛ ييكػل لػـ تتكاتر عيد ةكـ دكف ةكـ ، فكؿ مف الويٌراّ ،  يكما لـ وور   وػراّ

ت مغػل عمػػ  كجػػل التػكاتر ؛ كلػػذا لػػـ وىًعػٍب  ةػػد مػػياـ عمػ  غوػػره ةراّتػػل ؛ لذ ػػكت 
ف كػػاف هػك لػـ ووػػر   اػا لعوػد ال ػػرط عيػده ، فال ػاذ مػػا   ػرط صػةتاا عيػده ، كاع

 (ِ( لوس  متكاتر ، ككؿ ما زاد عم  الوراّات الع ر، فاك غور متكاتر((
اّات الوسػػػػـ الذػػػػايي ، التػػػػي  ذ تاػػػػا كمػػػػف هػػػػذه الوػػػػراّات المتػػػػكاترة ، ةػػػػر 

عذمػػاف  ػػف ععكػػاف رإػػي ا عيػػل ، فػػي المصػػاةؼ ، ةػػراّة ةمػػزة (كايرةػػاـ( 
ػػف يكٍعػػسو  مىوىكيػػـ مل ـي الكػػًذم خى  ػػالجر فػػي ةكلػػل ا تعػػال  : (وىػػا  ىوحاىػػا اليكػػاسي اتكويػػكٍا رى ككيػػ

ػػػا رً  اىػػػا كى ىػػػثك ًمٍيايمى ٍكجى مىػػػؽى ًمٍياىػػػا زى ػػػاّ كىاتكويػػػكٍا المٌػػػلى الكػػػًذم كىاًةػػػدىةو كىخى ًيسى ًذوػػػرنا كى ػػػاجن كى جى
ًةو نا( }اليساّ : ـٍ رى مىٍوكي ـى ً فك الٌملى كىافى عى ا  { ُتىسىاّليكفى ً ًل كىايىٍرةى

كيٌف العطػػػؼ  (ّ( (( ةػػػر  ةمػػػزة  خعػػػض المػػػوـ كةػػػر  ال ػػػاةكف  يصػػػ اا((
عمػػػ  المإػػػمر المجػػػركر ، ج وجػػػكز  ٌج  إعػػػادة الجػػػار ، ةػػػاؿ ا ػػػف وعػػػوش : 

                                                 

 .ُْ-ُُ( ويظر : عوث اليعع ص ُ(

 ُْ( المصدر يعسل ص ِ(

: التسػػػػاوؿ لوػػػػػراّات التيزوػػػػػؿ ، كويظػػػػػر  ُْٔ( غوػػػػث اليعػػػػػع فػػػػػي الوػػػػراّات السػػػػػ ع ص ّ(
، كةػػراّة ةمػػزة مػػف الوػػراّات السػػ ع  ٕٕ، كالموسػػر فػػي الوػػراّات اير ػػع ع ػػرة ص ٕٕص

 المتكاترة . 
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(( فةمماا ةكـ عم   إمار الجار ، كايكل ةاؿ : ك ايرةاـ ، ذـ ةذؼ ال اّ ، 
كهػك وروػػدها ... كةمماػا ةػػكـ عمػ  الوىسىػػـ ، كاٌيػل  ةسػػـ  ايرةػاـ ؛ ييكاػػـ كػػايكا 

مػػػ  المإػػػمر المجػػػركر  ، فػػػإف جئػػػت وعظمكياػػػا ، كػػػؿ ذلػػػؾ لتعػػػذر الةمػػػؿ ع
 اسـ ظاهر ، يةك ةكلؾ : ما  اف ع دا كزود ، كمػا لمةمػد كعمػرك ، جػاز 

 ( ُ(الجر كاليصب(( 
كفػػي كتػػب التعسػػور  ٌيػػل مػػف ةػػر   اليصػػب ، فوػػد جعمػػل معطكفنػػا عمػػ  

ـى  ف توطعكها  اسـ ا تعال   ، كتودوره ؛ كاتوكا ايرةا
)ِ) . 

ػػا عػػف ةػػراّة الجػػر  ( فوػػد ةػػاؿ العػػٌراّ : ((كفوػػل ةػػ   ؛ يفك  مك (كايرةػػاـً
يما وجػكز هػذا فػي  ا عم  مخعكض ، كةد كيييى عيل ، كاع العرب ج ترد مخعكإن

 (ّ( ال عر((
(  ػػػالخعض عطعنػػػا  ايرةػػػاـ عمػػػ  الاػػػاّ  كةػػػاؿ الط ػػػرم : ((ك(ايرةػػػاـً
التػػي فػػي ةكلػػل ( ػػل( ... فعطػػؼ  ظػػاهر عمػػ  مىكيػػيٍّ مخعػػكض ، كذلػػؾ غوػػر 

ف الكػػػػّـ عيػػػػد العػػػػرب ؛ ييكاػػػػا ج تيسػػػػؽ  ظػػػػاهر عمػػػػ  مكيػػػػي فػػػػي فصػػػو  مػػػػ
الخعػػض ،  ٌج فػػي إػػركرة  ػػعر ، كذلػػؾ لإػػوؽ ال ػػعر ، ك مػػا الكػػّـ ، فػػّ 
 ػػػػػيّ وإػػػػػطر المػػػػػتكمـ  لػػػػػ  اختوػػػػػار المكػػػػػركه مػػػػػف الميطػػػػػؽ كالػػػػػردمّ فػػػػػي 

فوػػد كصػػؼ الط ػػرم ةػػراّة الخعػػض  ايكاػػا غوػػر فصػػوةض ، ك يكاػػا  (ْ(ا عػراب(( 

                                                 

 . ْْْ/ُ(  رح المعصؿ ج ف وعوش ُ(

، كمعػايي  ْٓ، كمجػاز الوػر ف ي ػي ع وػدة ص  ُٕٕ/ُ( ويظر : معايي الور ف لمعػراّ ِ(
عرا ػػػػل  ُِٖ/ْف لمط ػػػػرم ، كجػػػػامع ال وػػػػا ُُٓالوػػػػر ف لأخعػػػػش ص  ، كمعػػػػايي الوػػػػر ف كاع

 .ّّٔػ  ّّٓ/ِ، كالةجض في عمؿ الوراّات الس ع ي ي عمي اليةكم  ٓ/ِلمزجاج 

 . ُٕٕ/ُ( معايي الور ف ّ(

 . ُِٖ/ْ( جامع ال واف ْ(
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ا  الكزف كالكافوػض ،  ٌمػا فػي الكػّـ فػّ ج تجكز  جٌ   في ال عر ، لككيل مةككمن
 عذر لصاة ل  ل  اختوار ما ة   مف اجستعماؿ في التع ور . 

كةػػاؿ الزجػػاج : (( فامػػا الجػػٌر فػػي (ايرةػػاـ( فخطػػا فػػي العر وػػض ، ج 
ا في  مر الدوف عظػوـ ، يفك الي ػي  وجكز  ٌج في اإطرار  عر ، كخطا  وإن

 عموػػل كسػػمـ ، ةػػاؿ : ج تةمعػػكا  آ ػػائكـ ، فكوػػؼ وكػػكف تسػػاّلكف  ػػل صػػم  ا
ك الرةـ عم  ذا ، فاٌما في العر وض فإجماع اليةكووف  يكل ويوػ  ي  ف وييسػؽ  اسػـ 
ظػػػػاهر عمػػػػ  اسػػػػـ مإػػػػمر فػػػػي ةػػػػاؿ الجػػػػٌر ،  ٌج  إظاػػػػار الجػػػػاٌر ، وسػػػػتو   

خػػافض ، ةتػػػ  اليةكوػػكف : مػػػررت  ػػل كزوػػػدو ، ك ػػؾ كزوػػػدو ،  ٌج مػػع  ظاػػػار ال
ووكلػػػػكا :  ػػػػؾ ك زوػػػػد ، فوػػػػاؿ  عإػػػػاـ ؛ يٌف المخعػػػػكض ةػػػػرؼ متصػػػػؿ غوػػػػر 
ميعصؿ ، فكايل كالتيكوف في اجسـ ... كةد فٌسر المازيي هػذا تعسػورنا مويعنػا ، 
فواؿ : الذايي في العطؼ  روؾ لأكؿ ، فإف كاف ايكؿ وصم   روكنا لمذػايي 

ٌج ، لػػـ وصػػم   ف وكػػكف الذػػايي  ػػ روكنا لػػل ، ةػػاؿ : فكمػػا ج (صػػ  العطػػؼ( كاع
))  . (ُ( توكؿ : مررت  زود ، ك (ؾ( ؛ فكذلؾ ج وجكز : مررت  ؾ كزودو

 ) كةػػػػػػػػاؿ اليةػػػػػػػػاس : (( كةػػػػػػػػر    ػػػػػػػػراهوـ كةتػػػػػػػػاده  كةمػػػػػػػػزة ( كايرةػػػػػػػػاـً
ػػا ال صػػروكف ، فوػػاؿ رؤسػػاهـ :   ػػالخعض ، كةػػد تكمكػػـ اليةكوػػكف فػػي ذلػػؾ ، فامك

فوػكف ، فوػالكا : هػذا ة ػو  ، كلػـ وزوػدكا هك لةف ج تةؿح الوراّة  ػل ، ك ٌمػا الكك 
 . (ِ( عم  هذا ، كلـ وذكركا عٌمض ة ةض فوما عممتل((

ككمػػػػا رد الزجػػػػاج ةػػػػراّة (ايرةػػػػاـ(  ػػػػالخعض ؛ لعػػػػدـ جػػػػكاز الةمػػػػؼ 
كاجسػػػتةّؼ  غوػػػػر ا ، كلوػػػػ   عطػػػػؼ اجسػػػـ عمػػػػ  الإػػػػمور المخعػػػػكض ، 

                                                 

عرا ل لمزجاج ُ(  . ٔػٓ/ِ( معايي الور ف كاع

 َِْ/ُ عػراب الوػر ف ، كويظر : ال وػاف فػي غروػب  َُٕ(  عراب الور ف لميةاس ص ِ(
 .ِ/ٓ، كالجامع  ةكاـ الور ف 
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، (ِ(ميصػػكر ايزهػػرمك  ػػك  (ُ(فكػػذلؾ لاػػذوف ايمػػروف رد هػػذه الوػػراّة اليٌةػػاس 
 (ٔ(كا ف ايي ػارم (ٓ(، كالووسي (ْ(، ككذلؾ ردها   ك عمي اليةكم (ّ(كالعك رم 

  ةجض  فك عطؼ اجسـ الظاهر عم  الإمور المخعكض ة و  
(  ػػػػػػالخعض ، كإػػػػػػعكؼ  كةػػػػػػاؿ الكاةػػػػػػدم : ((كةػػػػػػر  ةمػػػػػػزة (كايرةػػػػػػاـً

: ((كالجػػػٌر كةػػػاؿ الزمخ ػػػرم (ٕ(اليةكوػػػكف جمػػػوعاـ هػػػذه الوػػػراّة كاسػػػتو ةكها((
كةػػاؿ ا ػػف عطوػػض  (ٖ(عمػػ  عطػػؼ الظػػاهر عمػػ   المإػػمر ، كلػػوس  سػػدود(( 

.  (ٗ( عػػف ةػػراّة الخعػػض : (( كوػػردح عيػػدم هػػذه الوػػراّة مػػف المعيػػ  كجاػػاف((
كةػػػػاؿ الورط ػػػػي : (( كفػػػػي كتػػػػاب التػػػػذكرة المادوػػػػض ، عػػػػف العارسػػػػي ،  فك   ػػػػا 

( }اليسػاّ : ػاـً { ُالع اس الم لرد ، ةاؿ : لك صموت خمؼ  ماـ وور  ... (كىايىٍرةى
))  . (َُ( ( الخعض(  يخذت يعمي ، كمإوتي

                                                 

 .َُٕ-ُٗٔ( ويظر :  عراب الور ف لميةاس صُ(

 . ُُٗ-ُُٖ( ويظر : كتاب معايي الوراّات ص ِ(

 ِٓٓ/ُ( ويظر : الت واف ّ(

 . ّّٔػ ّّٓ/ِ( ويظر : الةجض في عمؿ الوراّات الس ع ْ(

عػػػف كجػػػكه الوػػػراّات السػػػ ع ، كالك ػػػؼ ُٕٕ-ُٕٔ/ُ( ويظػػػر : م ػػػكؿ  عػػػراب الوػػػر ف ٓ(
ُ/ِٕٔ 

 ُِْ-َِْ/ُ( ويظر : ال واف ٔ(

 ٖٓ/ِ، كويظر :  يكار التيزوؿ لم وإاكم  ٔ/ِ( الكسوط في تعسور الور ف المجود ٕ(

 .      ِْٓ/ُ( الك اؼ ٖ(

 .     ٓ/ِ( المةرر ٗ(

 .     ّ/ٓ( الجامع يةكاـ الور ف َُ(
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(  ػػػالخعض ةػػػراّة سػػػ عوض  كةػػػراّة ةمػػػزة . رإػػػي ا عيػػػل ، (كايرةػػػاـً
ػػػػف رٌد هػػػػذه متػػػكاترة ؛  لػػػػذلؾ ردك الغوػػػػكركف عمػػػػ  ةرمػػػػض الوػػػر ف المجوػػػػد عمػػػػ  مى

(  جػػػر المػػػوـ ، ةػػػاؿ  الوػػػراّة ، فوػػػد ةػػػاؿ الػػػرازم : ((ةػػػر  ةمػػػزة كةػػػده (كايرةػػػاـً
كوػػٍت هػػذه الوػػراّة مػػف غوػػر الوػػركاّ السػػ عض ، عػػف  (ُ(الوعػػاؿ  رةمػػل ا : كةػػد ري

 عض ، كالظػاهر  يكػل ةمػزة  ةػد الوػركاّ السػ َََكاعمػـ  فك  َََمجاهد كغوػره  
لػػـ وػػات  اػػذه الوػػراّة مػػف عيػػد يعسػػل ،  ػػؿ ركاهػػا عػػف رسػػكؿ ا ، صػػم  ا 
عموػل كسػمـ ؛ كذلػؾ وكجػب الوطػع  صػةض هػذه المغػض ، كالووػاس وتإػاّؿ عيػػد 
السػماع ، ج سػوما  مذػؿ هػذه ايةوسػض التػي هػي  هػكف مػف  وػت العك ػػكت ... 

تةسيكف  ذ اتاا  وراّة ةمػزة كمجاهػد كالعجب مف هؤجّ اليةاة  يكاـ ... ج وس
كةاؿ الورط ي :  (ِ( ؛ مع  يكاما كايا مف  كا ر عمماّ السمؼ في عمـ الور ف((

الورط ػػي : (( كمذػػؿ هػػذا الكػػّـ مػػردكد عيػػد  ئٌمػػض الػػدوف ؛ يف الوػػراّات التػػي 
ةر   اا  ئٌمض الويٌراّ ، ذ تت عف الي ي ( صم  ا عمول كسمـ ( ... وعرفل  هؿ 

ذا  يذ ًػػػت  ػػػيّ عػػػف الي ػػػي ( صػػػم  ا عموػػػل كسػػػمـ ( فمػػػف رٌد الصػػػيعض ، فػػػإ
ذلؾ ، فود رٌد عم  الي ي ، كاسػتو   مػا ةػر   ػل ، كهػذا موػاـ مةػذكر ، كج ويومػد 
فوػػػل  ئٌمػػػض المغػػػض كاليةػػػك ؛ فػػػإف العر وػػػض تيتموػػػ  مػػػف الي ػػػي ، كج و ػػػؾ  ةػػػد فػػػي 

                                                 

 سػػماعوؿ ال ا ػػي ،   ػػك  كػػر ، مػػف  كػػا ر ( الوعػػاؿ فومػػا و ػػدك هػػك : مةمػػد  ػػف عمػػي  ػػف ُ(
عممػػػاّ عصػػػره  العوػػػل كالةػػػدوث كالمغػػػض كايدب مػػػف  هػػػؿ مػػػا كراّ الياػػػر  ، رةػػػؿ  لػػػ  

هػػػػػػ ، ويظػػػػػػر : ايعػػػػػّـ لمزركمػػػػػػي ّٓٔخراسػػػػػاف  كالعػػػػػراؽ كالةجػػػػػػاز كال ػػػػػاـ ، تيػػػػػػكفلي 
ٔ/ِْٕ . 

 . َْٖ-ْٕٗ/ّ( التعسور الك ور ِ(
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ج التعػػات ، فوػػراّة ةمػػزة تكجػػب ((الوطػػع  صػػةض هػػذه المغػػض ، ك  (ُ( فصػػاةتل((
  (ِ( ل   ةوسض اليةاة عيد كجكد السماع(( 

ػػػا ةػػػكؿ ا ػػػف    كةػػػاؿ   ػػػك ةوػػػاف اييدلسػػػي رادنا عمػػػ  ا ػػػف عطوػػػض : ((ك مك
عطوض : كوردح عيدم هذه  الوراّة مف المعي  كجااف ، جسارة ة وةض ميل ، ج 
تموػػؽ  ةالػػل ، كج  طاػػارة لسػػػايل ؛  ذ عمػػد  لػػ  ةػػػراّة متػػكاترة عػػف رسػػػكؿ ا 

م  ا عمول كسمـ ( ةر   اا سمؼ ايمض ، كاتصمت  اكػا ر ةػرحاّ الصػةا ض (ص
، الػػذوف تموػػكا الوػػر ف مػػف فػػي رسػػكؿ ا (صػػم  ا عموػػل كسػػمـ(  غوػػر كاسػػطض 
عذمػػاف ، كعمػػي ، كا ػػف مسػػعكد ، كزوػػد  ػػف ذا ػػت ... عمػػد  لػػ  ردلهػػا   ػػيّ 

طىرى لل في ذهيل ، كجسارتل هػذه ج تموػؽ  ٌج  المعتزلػ ض  كالزمخ ػرم ، فإيكػل خى
كذوػػرنا مػػػا وطعػػف فػػػي يوػػؿ الويػػػٌراّ كةػػراّتاـ ، كةمػػػزة رإػػي ا عيػػػل ، لػػـ ووػػػر  
ػػػػا ذوػػػػض فػػػػي  ا كرعن ةمػػػػزة ةرفنػػػػا مػػػػف كتػػػػاب ا  ٌج  ػػػػاذر ، ككػػػػاف ةمػػػػزة صػػػػالةن
الةػػػدوث ، كهػػػك مػػػف الط وػػػض الذالذػػػض ، كلػػػد سػػػيض ذمػػػايوف ، ك ةكػػػـ الوػػػراّة كلػػػل  

جماعػػػض مػػػياـ  مػػػاـ الككفػػػض فػػػي الوػػػراّة  خمػػػس ع ػػػرة سػػػيض ... كمػػػف تّموػػػذه
كالعر وػػض ،   ػػك الةسػػف الكسػػائي ، كةػػاؿ الذػػكرم ك  ػػك ةيوعػػض كوةوػػ   ػػف  دـ : 
ٌيمػػا ذكػػرتي هػػذا ، ك طمػػتي فوػػل ؛  غمػػب ةمػػزة اليػػاس عمػػ  الوػػر ف كالعػػرائض ، كاع
ٌّ وطمع  ةد عم  كّـ الزمخ رم كا ػف عطوػض فػي الوػراّة فوسػيّ ظًيػا  اػا  ًلئ

ووارب  ف ووع فػي الكعػر  ػالطعف فػي ذلػؾ ، كلسػيا متع ػدوف  وػكؿ ك وارئاا ، ف
يةػػاة ال صػػرة ، كج غوػػرهـ ممػػف خػػالعاـ ، فكػػـ ةكػػـ ذ ػػت  يوػػؿ الكػػكفووف مػػف 
كّـ العرب ، لـ ويومل ال صروكف ، ككـ ةكـ ذ ػت  يوػؿ ال صػرووف ، لػـ ويومػل 

ٌيمػا وعػرؼ ذلػػؾ مػف لػل اسػت ةار فػػي عمػـ العر وػض ، ج  صػػ ةاب الككفوػكف ، كاع
                                                 

عػراب  َُٗةجض الوػراّات ي ػي زرعػض ص  ، كويظر :ْ/ٓ( الجامع يةكاـ الور ف ُ( ، كاع
 .       َٖالوراّات الس ع كعمماا ج ف خالكول ص 

 .  ُْٔ/ٔ( الم اب في عمـك الكتاب ِ(
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الكيػػػػايوس الم ػػػػتغمكف  إػػػػركب مػػػػف العمػػػػـك ، ا خػػػػذكف عػػػػف الصػػػػةؼ دكف 
  (ُ(ال وكخ ((

كةػػػد مػػػٌر  فك مػػػا ةػػػاؿ  ػػػل ا ػػػف عطوػػػض ، ةػػػاؿ  ػػػل العػػػٌراّ ، كالط ػػػرم ، 
كالزٌجاج ، كاليٌةاس ، ك  ك ميصكر ايزهرم ، ك  ك عمي اليةكم ، كالووسي ، 

 وعاـ في الماخذ يعسل .كالكاةدم ، كا ف ايي ارم ، كالعك رم ،  فكةعكا جم
كةػػػػاؿ السػػػػوكطي : ((كػػػػاف ةػػػػـك مػػػػف اليةػػػػاة المتوػػػػدموف وعو ػػػػكف عمػػػػ   
عاصػػػـ ، كةمػػػزة ، كا ػػػف عػػػامر ةػػػراّات  عوػػػدة فػػػي العر وػػػض ، كويسػػػ كياـ  لػػػ  
المةػػػػف ، كهػػػػـ مخطئػػػػكف فػػػػي ذلػػػػؾ ؛ فػػػػإفك ةػػػػراّاتاـ ذا تػػػػض  ايسػػػػايود المتػػػػكاترة 

عمػػ  جػػكازه فػػي العر وػػض ، الصػػةوةض التػػي ج مطعػػف فواػػا ، كذ ػػكت ذلػػؾ دلوػػؿ 
كةد ردك المتاخركف ، مياـ ا ف مالؾ ...  ا م، ردٍّ ، كاختار جػكاز مػا كردٍت  ػل 
ف ميعػل ايكذػركف ... مػف ذلػؾ اةتجاجػل عمػ  جػكاز  ةراّاتاـ فػي العر وػض ، كاع
العطػػؼ عمػػ  الإػػمور المجػػركر ، مػػف غوػػر  عػػادة ،  وػػراّة ةمػػزة (كىاتكويػػكٍا المٌػػلى 

ًةو نا( }اليساّ :الكًذم تىسىاّلي  ـٍ رى مىٍوكي اـً ً فك الٌملى كىافى عى  (ِ({((ُكفى ً ًل كىايىٍرةى
المطمب الثاني : المفعكؿ معه المجركر في المغة كأدلػة كجػكدن فػي 

 الشاود القرآني :
لككف الوكؿ  العطؼ المعظي  دعض مف جاػض ، كج عّةػض لػل  ػالمعي  
مػػػف جاػػػض  خػػػرل ، ، فوػػػد  كةػػػع اليةػػػاة كسػػػو كول يعسػػػل فػػػي الخمػػػط  ويػػػل ك ػػػوف 
العطػػؼ المعيػػكم ، كةػػد  ػػد  هػػذا الخمػػط  ٌكؿ مػػا  ػػد  فػػي كتػػاب سػػو كول ، كفػػي 
ةكلػػػل : ((كوػػػدلؾ عمػػػ   فك اجسػػػـ لػػػوس عمػػػ  الععػػػؿ فػػػي (صػػػيعت( ،  ٌيػػػؾ لػػػك 

                                                 

 .  ِِّ/ّ( ال ةر المةوط ُ(

 .  ِٓ( اجةتراح في عمـ  صكؿ اليةك ص ِ(
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ػػا ةتػػ  توػػكؿ :  يػػت ؛ ييكػػل ة ػػو   ف تعطػػؼ ة مػػت : اةعػػد ك خػػكؾ ، كػػاف ة وةن
 . (ُ(عم  المرفكع المإمر(( 

فود ت وكف  فك سو كول سككغ  مجيّ المععكؿ معل مرفكعنا ، عطعل عم  
ما ة مل لعظنا ،  ٌج  يكػل فػي هػذا المذػاؿ الػذم است ػاد  ػل ، تعامػؿ مػع العطػؼ 

ذلؾ كصػػعل  ػػالو   ، كة ةػػل جػػاّ مػػف  ف عطػػؼ عمػػ   يكػػل عطػػؼ ةوووػػض ؛ كلػػ
( خػػكؾ( عمػػ  الإػػمور المسػػتتر فػػي (اةعػػد( ج وصػػٌ  ، كسػػكاّ  يكػػد  إػػمور 
ميعصؿ  ـ لـ وؤكدك ؛ يف المامكر  الوعكد هك المخاطػب الكاةػع فػاعّن ، كهػك 
ج وكػػػػػكف  ج إػػػػػمورنا مسػػػػػتترنا كاجػػػػػب اجسػػػػػتتار ، كج وصػػػػػٌ   ف وكػػػػػكف اسػػػػػمنا 

وص  عطؼ ( خكؾ( عمول ؛ يف العطؼ وعيي الت روؾ في ظاهرنا ، لاذا ج 
الةكػػـ ، الػػذم ووتإػػي تكػػرار الععػػؿ ، فػػّ وصػػ  العطػػؼ ؛ ييػػل ج وصػػ   ف 

 وككف التودور : اةعد  يت كاةعد  خكؾ . 
فّ وصٌ   ذف عطؼ ( خكؾ( عم  الإمور المستتر في (اةعد(   ذا 

مور المسػػػتتر  ك  روػػػد  ػػػل  ف وكػػػكف معطكفنػػػا ، لوػػػ   عطػػػؼ اجسػػػـ عمػػػ  الإػػػ
المتصؿ ،  ٌما  ذا  رود  ل  ف وككف مععكجن معل ، فّ عّةػض لػل  اػذا الةكػـ ، 
ككذلؾ الةاؿ فوما وتعمؽ  جر اجسـ  عد الكاك ، فود   ار سو كول  ل  مجيّ 
ػػا ، كمجػػركرنا ، كهػػذا مػػا وست ػػؼ مػػف كّمػػل ،  المععػػكؿ معػػل ميصػػك نا كمرفكعن

ف لـ وصرح  اذه التسموات ، فع ي ال اب الذم جعمل  عيكاف : هذا  اب ميل كاع
مؿ  خره عمػ   كلػل ، ةػاؿ : ((كذلػؾ  وإمركف فول الععؿ لو   الكّـ  ،  ذا ةي
ةكلػػػؾ ... مػػػا  ػػػايؾ كعمػػػرنا ... فػػػإذا  ظاػػػر اجسػػػـ فوػػػاؿ : مػػػا  ػػػاف ع ػػػًد ا 
ك خول و تمل ، فمػوس  ٌج الجػٌر ؛ كسػمعيا  عػض العػرب ووػكؿ : مػا  ػاف ع ػد 

ا مف العرب مػف وكذػؽ  عر وتػل  ا كالعربً  و تماا ( جٌر العرب( كسمعيا  وإن
ووكؿ : ما  افي ةوس كال يرك تسرةل ( عت  ال ر، كالمراد  وػوس الو ومػض( ... كمػف 

                                                 

 .      ّٕٓ/ُ، كتعموؽ  دوع  ِٖٗ/ُ( كتاب سو كول ، تةووؽ هركف ُ(
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ةػػاؿ : مػػا  يػػػت كزوػػدنا ، ةػػػاؿ مػػا  ػػافي ع ػػػد ا كزوػػدنا ... كالرفػػػع  جػػكد ك كذػػػر 
 كزوػػػدو ،  ةسػػػف فػػػي : مػػػا  يػػػت كزوػػػدي ، كالجػػػر فػػػي ةكلػػػؾ : مػػػا  ػػػاف ع ػػػد ا

 .(ُ(ك جكد(( 
فػػػي المذػػػاؿ الػػػذم است ػػػاد  ػػػل سػػػو كول : ((مػػػا  ػػػاف ع ػػػد ا ك خوػػػل 
و ػػتمل(( ج وصػػٌ   عػػراب ( خوػػل( معطكفنػػا ؛ يفك هػػذا ا عػػراب  وا ػػاه المعيػػ  
المراد ، كما ودٌؿ عمول السواؽ ؛ فّ معرك  ذف مف  عرا ل مععكجن معل ؛ فوككف 

الجػػر(( وعيػػي :  فك هػػذا المععػػكؿ معػػل ج وكػػكف فػػي  ةػػكؿ سػػو كول ((فمػػوس  جٌ 
هػػػذا المكإػػػع  ٌج مجػػػركرنا ، كهػػػذا مػػػا ويط ػػػؽ عمػػػ  جػػػر (العػػػرًب( فػػػي المذػػػاؿ 

 ٌج  يكػل ( ِ(الذم تّه ، كجر ( مض ا( في يةك : ما  اف زودو ك ىمًض ا و تماا
  جاز فوما  عد اليصب ، ذـك عاد ك ةرك  افك الجر  جكد ك ةسف .

كهػػذه الةوووػػض التػػي   ػػار  لواػػا سػػو كول صػػركح  اػػا صػػدر ايفاإػػؿ  
ك ككػػد  فك ( ّ( وكلػػل : ((توػػكؿ : مػػا  ػػاف ةػػوسو كال ػػٌر تسػػرةل  اليصػػب كالجػػر(( 
؛ ييكػػل لػػوس   العطػػؼ فػػي هػػذا المذػػاؿ كيةػػكه فػػي ةػػالي اليصػػب كالجػػر ممتيػػع

دهما ، كهك ةوس ((الميكىر عمول كّ ال وئوف ةوس كال ٌر ،  ؿ الميكىر عمول  ة
  (ْ( ، ككذلؾ ةكلؾ : ما  اف ع د ا ك خول و تمل((

                                                 

، كويظػر :  َّٕػّٗٔ/ُ، كتعموؽ  دوع  َّٗ-َّٕ/ُسو كول ، تةووؽ هركف  ( كتابُ(
 .     ُٖٗ/ِ رح التساوؿ ج ف مالؾ 

 َِّ/ِ(  رح كتاب سو كول ِ(

 .  ُِْ/ُ(  رح المعصؿ في صيعض ا عراب ، المكسـك  التجمور ّ(

 .  ُِْ/ُ(  رح المعصؿ في صيعض ا عراب ، المكسـك  التجمور ْ(
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كةاؿ ا ف مالؾ : ((فػإف كػاف المجػركر ظػاهرنا رجػ  الجػر ... يةػك : 
ما لزود كالعرًب وسٌ اا ، كما  اف عمرك كال يرل وسرةاا ، فإفك اليصب فول كفي 

 (ُ(  مذالل جائز عم  إعؼ كالجٌر هك المختار((
 فك المعيػػ  كالموصػػكد كاةػػد فػػي ةػػالي اليصػػب كالجػػر ، كهػػذا وعيػػي 

فمػف ةػػاؿ : مػػا  ػػاف ع ػد ا كزوػػدو ،  راد معيػػ  : مػػا  ػاف ع ػػد ا مػػع زوػػد ، 
 كما  راده في ةاؿ اليصب .

((فػإف كػاف ظػاهرنا المجػركر  ػالّـ كال ػاف ، كيةػكه فالمختػار  :كةاؿ 
مػػػػرك ، كوجػػػػكز العطػػػػؼ ، يةػػػػك : مػػػػا لزوػػػػد ك خوػػػػؾ ، كمػػػػا  ػػػػاف ع ػػػػد ا كع

 (ِ(اليصب(( 
كةػػػد  راد  ػػػالعطؼ ، العطػػػؼ المعظػػػي  ؛ يفك معيػػػ  العطػػػؼ ممتيػػػع 
كغوػػػر مػػػػراد ، كمػػػا  كإػػػػ  ذلػػػؾ صػػػػدر ايفاإػػػؿ ة ػػػػؿ ةموػػػؿ ، كجػػػػكاز الجػػػػر 
كاليصػػػػب ، وعيػػػػي  ف : مػػػػا  ػػػػاف ع ػػػػد ا كزوػػػػدو ، كمػػػػا لزوػػػػد ك خوػػػػؾ ، همػػػػا 

لتوػدور فػي كموامػا فػي  معي  : ما  اف ع ػد ا كزوػدنا ، كمػا لزوػد ك خػاؾ ، كا
 الةالوف : ما  اف ع د ا مع زودو ، كما لزود مع  خوؾ .

كةد مٌر  فك ا ف مالؾ تعامؿ  مع المععكؿ معل في ةاؿ رفعل ، عمػ  
 يػػل معطػػكؼ عمػػ  مػػا ة مػػل لعظنػػا ، فوػػاؿ : ((كالمكاإػػع التػػي ج وصػػم  فواػػا 

، كالذػايي :  العطؼ عم  إػر وف :  ةػدهما : تيػرؾ فوػل العطػؼ لعظنػا كمعيػ 
اسػػػتعمؿ فوػػػل العطػػػؼ لمجػػػرد المعػػػظ ، كاسػػػتعماؿ اليعػػػت عمػػػ  الجػػػكار ، فمػػػف 
ّي كالخ ػػػ ضى ، كمػػػا زلػػػت  سػػػور كاليوػػػؿى ... كوجػػػب  ايكؿ ةػػػكلاـ : اسػػػتكل المػػػا
العطؼ في يةك :  يت كر ويؾ ، ك يت  عمـ كماليؾ ، كاليصب عيد ايكذر في 

كػػاف المجػػركر ظػػاهرنا ، رجػػ  يةػػك : مالػػؾ كزوػػدنا ، كمػػا  ػػايؾ كعمػػرنا ... فػػإف 

                                                 

 . ّّٖ/ُفظ كعدة الّفظ ( عمدة الةاُ(

     ُٕٗ/ِ( المصدر يعسل ِ(
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العطؼ ، كر ما يصب ... فإف خوؼ  ل فكات ما وإٌر فكاتل ، ريج  اليصب 
 . (ُ( عم  المعوض((

فالكّـ  ذف جموعل عم   ةكاؿ اجسـ  ذا تػّ كاكنا  معيػ  (مػع( فميػل 
مػا وجػب يصػ ل ،  ك وتػرج  ، كميػل مػا وجػب عطعػل لعظنػا  ك وتػرج  ؛ فورفػع 

فػػػكع ،  ك وجػػػٌر لعطعػػػل لعظنػػػا عمػػػ  مجػػػركر ، كةػػػد  ػػػرح لعطعػػػل لعظنػػػا عمػػػ  مر 
الةالض ايخورة  وكلل : ((ك  رت  وػكلي : خوػؼ  ػل ،  م :  ػالعطؼ فػكات مػا 
وإٌر فكاتل رج  اليصب عم  المعوض ، عم  يةك : ج تغتذك  السمؾ كالمػ فى ، 
 كج وعج ػػؾ ايكػػؿي كال ػػ عى ،  معيػػ  : ج تغتػػذى  السػػمؾ مػػع المػػ ف ، كج وعج ػػؾ
ايكػػؿي مػػع ال ػػ ع  ، فاليصػػب عمػػ  المعوػػض فػػي هػػذوف المذػػالوف ، ك مذالامػػا ؛ 
و ػػوف مػػراد المػػتكمـ ، كالعطػػؼ ج و ويػػل ، فتعػػٌوف رجةػػاف اليصػػب لمسػػّمض  ػػل 

 . (ِ( عف فكات ما وإٌر فكاتل ، كإعؼ العطؼ ،  ذ هك  خّؼ ذلؾ((
ككػػػّـ ا ػػػف مالػػػؾ مػػػراده  ف جػػػر (المػػػ ف( ك(ال ػػػ ع( مػػػع  رادة معيػػػ  
ٌّ وػػػػكهـ  فك هػػػػذا الجػػػػر  روػػػػد  ػػػػل العطػػػػؼ  المعوػػػػض جػػػػائز ،  ٌج  يكػػػػل إػػػػعؼ ًلػػػػئ
ػػا ، كج وؤكػػد كوكإػػ   المةػػض ج مجػػرد العطػػؼ المعظػػي ، فوكػػكف الجػػر مم سن

 مراد المتكمـ الذم هك معي  المعوض ،  خّؼ اليصب .
ػا  كلاذا فإفك ةاؿ الجر في هػذوف المذػالوف ، ةػد  دخمامػا المػرادم  وإن
صػراةض إػػمف العطػؼ المعظػػي ، فػػي  ػاب المععػػكؿ معػل  ، فوػػاؿ : ((مسػػائؿ 
هذا ال اب  ر عض  ةساـ : وجب فول العطؼ ... كج وجكز اليصب ، كذلػؾ فػي 

ؾ ، كالذػايي مكإعوف :  ةدهما :  ٌج وتودـ الػكاك  ٌج معػرد ، يةػك :  يػت كر ويػ
 ف تتودـ جممػض غوػر متإػميض معيػ  فعػؿ ، يةػك:   يػت  عمػـ كماليػؾ ... مػف 

                                                 

  ُِٗػ ُُٗ/ِ(  رح التساوؿ ُ(

  َُِ/ِ( المصدر يعسل ِ(
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مسػػػائؿ الوسػػػـ الرا ػػػع ، مذػػػاؿ : ج تغتػػػذك  السػػػمؾ كالمػػػ فى ، كج وعج ػػػؾ ايكػػػؿي 
كال  عى((
 )ُ). 

كمذػػؿ هػػذا ذكػػػر   ػػك ةوػػػاف اييدلسػػي فوػػاؿ : ((كالذػػػايي اسػػتعمؿ فوػػػل 
ت عمػػ  الجػػكار ، كميػػل ةػػكلاـ :  يػػت العطػػؼ لمجػػرد المعػػظ ، كاسػػتعماؿ اليعػػ

 عمـ كماليؾ ،  م :  يت  عمـ مع مالؾ ، كوػؼ تػدٌ ره ... كمسػائؿ هػذا ال ػاب 
 ر عض  ةساـ: ايكؿ : ما وجب فول العطؼ كج وجكز اليصب ، كذلؾ  ذا تودـ 
الػػكاك معػػرد ، يةػػك : كػػؿ رجػػؿ كإػػوعتيل ، ك يػػت كر ويػػؾ ... ككػػؿ هػػذا مسػػمكع 

الذػػايي : مػػا وجػػب فوػػل اليصػػب ، كهػػك  ف وتوػػدـ الػػكاك مػػف العػػرب ... الوسػػـ 
جممػػػػػض فعموػػػػػض ،  ك اسػػػػػموض متإػػػػػميض معيػػػػػ  الععػػػػػؿ ... يةػػػػػك : مػػػػػا صػػػػػيعت 
ك  اؾ  ... الوسـ الذالث : ما ورج  فوػل العطػؼ ... يةػك : مػا  ػاف ع ػًد ا 
كزودو ، كوجكز اليصػب ، يػص عموػل سػو كول ... الوسػـ الرا ػع : مػا تػرج  فوػل 

معوػض ... يةػك ةكلػؾ  : (ج تغتػذك  السػمؾ كالمػ فى ، كج وعج ػؾ اليصب عمػ  ال
ايكؿي كال  عى ... فاليصب و وف المراد مف المعوض ، كالعطؼ ج و ٌويل(( 
)ِ) 

فوجػػػكز جػػػٌر (المػػػ ف( ، كوكػػػكف مػػػف  ػػػاب (( العطػػػؼ لمجػػػرد المعػػػظ ، 
كاسػػػتعماؿ اليعػػػػت عمػػػػ  الجػػػكار((  م :  ف (المػػػػ ف(  ػػػػالجر وكػػػكف مػػػػف جاػػػػض 

رك لعطعل لعظنا عم  مجركر ة مل ،  ػايل  ػاف  المعي  مععكؿ معل ،  ٌج  يكل جي
المرفػػكع :  عػػد الػػكاك ، فػػي :  يػػت  عمػػـ كماليػػؾ ، فػػػ(مالؾ( مععػػكؿ معػػل ، مػػف 

 جاض المعي  ، لكيل رفع لعطعل لعظنا عم  مرفكع ة مل . 
كةد مر  ف سو كول است اد  المععكؿ معل الميصكب ،  ايمذمػض : مػا 

عمرنا ، كما  اف ةوس كال يػرك تسػرةل ، كمػا  يػت كزوػدنا ، كمػا  ػاف ع ػد  ايؾ ك 
ا كزوػػػػػدنا ، كاست ػػػػػاد  ػػػػػالمععكؿ معػػػػػل المرفػػػػػكع  المذػػػػػاؿ : مػػػػػا  يػػػػػت كزوػػػػػدي ، 

                                                 

   َِٓػ ُٔٓ(  رح التساوؿ ص ُ(

      ِٖٖػ  ِٖٔ/ِ( ارت اؼ الإرب ِ(
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كاست اد  المععكؿ معل المجػركر :  ايمذمػض : مػا  ػاف ع ػد ا ك خوػل و ػتمل 
كزودو ، ك إػاؼ  لواػا  ، كما  اف ع د ا كالعرًب و تماا ، كما  اف ع د ا

السورافي كما  اف زود ك مًض ا و تماا ، فود  جاز سو كول جػٌر المععػكؿ معػل 
عيد ككف مصاة ض اسمنا ظاهرنا ،  ٌج  يكل ميع جره عيد ككف مصاة ل إػمونرا 
ّن ع ػػػارة العطػػػؼ ، كوعيػػػي  ػػػذلؾ العطػػػؼ المعظػػػي ، فوػػػاؿ  ّن ، مسػػػتعم متصػػػ

مػػا  ػػايؾ كعمػػرنا ... فػػإف ةممػػت الكػػّـ عمػػ   ((كذلػػؾ ةكلػػؾ : مػػا لػػؾ كزوػػدنا ،
 (ُ(الكاؼ المإمرة فاك ة و (( 

يكمػػا يصػػ كا عمػػرنا ،  ةػػاؿ السػػورافي كهػػك و ػػرح كػػّـ سػػو كول هػػذا : ((كاع
يفك عمػػػرنا هػػػك  ػػػروؾ الكػػػاؼ فػػػي المعيػػػ  ، كلػػػـ وصػػػ  العطػػػؼ عموػػػل ؛ يفك 
( الكاؼ إمور مخعكض ، كج وجكز عطؼ الظاهر المخعكض عم  المكيي(

 . (ِ(وعيي : عطؼ الظاهر عم  الإمور 
كالةوووػػض  ف هػػذا غوػػر جػػائز عيػػد  رادة العطػػؼ المةػػض الػػذم وعيػػي 
الت روؾ في الةكـ ، الذم ووتإي لتةووؽ معياه ، تكرار الجػار عيػد توػدوره ، 
 ٌج  فك الجػػػػٌر وجػػػػكز ،  ذا  روػػػػد  ػػػػل جػػػػٌر معوػػػػض ، ج جػػػػر عطػػػػؼ ؛ يفك ةكػػػػـ 

طػػكؼ ، فاػػك وعوػػد المصػػاة ض ج الت ػػروؾ ، فػػّ المععػػكؿ معػػل غوػػر ةكػػـ المع
وكجب معياه تودور ةرؼ الجر ، كلاذا  جاز سػو كول كاليةػاة مجػيّ المععػكؿ 
معػػل مػػف مصػػاة ل الإػػمور المخعػػكض مػػف غوػػر  م   ػػكاؿ كػػاف ، كايمذمػػض 
التػػػػي است ػػػػاد  اػػػػا سػػػػو كول : مػػػػا لػػػػؾ كزوػػػػدنا ، كمػػػػا  ػػػػايؾ كعمػػػػرنا ، ك وػػػػكؿ 

 ال اعر :

                                                 

      ّٖٔ/ُ، كتعموؽ  دوع  َّٕ/ُ( كتاب سو كول ، تةووؽ هركف ُ(

      َِِ/ِ(  رح كتاب سو كول ِ(
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ٍت ًتاامضي  الرجاؿ فما لىؾى كال     ( .ُ(تمىدحدى ةكؿى يٍجدو    كةد غصك

ػا كمجػركرنا ،  ت وكف مما توػدكـ  فك المععػكؿ معػل ةػد كرد فػي المغػض مرفكعن
لػػكه  ػػامل تاكوػػؿ كػػاف ،   جك  فك اليةػػاة كممػػا كجػػدكه فػػي  ةػػد هػػذوف الػػكجاوف ،  كك
عمػػ   يكػػل معطػػكؼ ،  ك م تػػد  ،  ك خ ػػر ، ةتػػ  لػػك كػػاف هػػذا التاكوػػؿ سػػخوعنا 

المعيػػػ  الموصػػػكد ، كذمػػػض  جػػػدكا ، كةتػػػ  لػػػك كػػػاف معيػػػاه ج وصػػػٌ  ، كخػػػّؼ
 اهد  عرم ، تتمذكؿ فول كةده ، هذه الةوووض كاممػض  كػؿ كإػكح ، كهػك ةػكؿ 

 ال اعر : 
اؾ سوؼه مايكدي    ذا كايت الاوجاّ كاي وت العصا  فةس يؾى كالإةك

كةػاؿ ا ػف مالػؾ : ((ك كجػب  (ِ(ييًسػبى هػذا ال وػت  لػ  جروػر كلػوس فػي دوكايػل 
كزودنا ، كما  ايؾ كعمرنا ، ك  ااا مما المجركر  سو كول اليصب في : ما لؾ

فول إمور ؛ يٌيلى ج وجوز العطؼ عم  الإمور المجركر في غور الإركرة 
 ٌج  إعػػادة الجػػر ، ك جػػازه ايخعػػش كالككفوػػكف عمػػ  إػػعؼ ، كركل ايخعػػش 
 يصػػب (الإػػةاؾ( كرفعػػل كجػػػره ، فاليصػػب عمػػ   يكػػػل مععػػكؿ معػػل ، كالجػػػر 

، كالرفػػػع عمػػػ   يكػػػل م تػػػد  مةػػػذكؼ الخ ػػػر ، كاٌيػػػل ةػػػاؿ : عمػػػ   يكػػػل معطػػػكؼ 
اؾ كػػػػػذلؾ(( كا عرا ػػػػػاف ايخوػػػػػراف ، الذػػػػػايي  (ّ(فةسػػػػػ ؾ سػػػػػوؼ مايكػػػػػده كالإػػػػػةك

                                                 

، ك ػرح كتػاب سػو كول  ّٖٔ/ُ، كتعموؽ  دوع   َّٕ/ُ( كتاب سو كول ، تةووؽ هركف ُ(
، كال وػػػػت لمسػػػػكوف الػػػػدارمي مػػػػف  ُُٕ، كاليكػػػػت فػػػػي تعسػػػػور كتػػػػاب سػػػػو كول ص  َِِ/ِ

الػػكافر ، كالتمػػدد : الػػذهاب كالمجػػيّ ةوػػرة ، كغصػػت : امػػتأت ، يجػػد كتاامػػض : مكإػػعاف 
لػػ  يجػػد  ػػالرغـ مػػف ةةطاػػا ، كتتػػرؾ تاامػػض معركفػػاف : كالمعيػػ  : مالػػؾ تػػذهب كتجػػيّ  

، كتػاج العػركس  ُٖٖ/ُّالخص ض ، مع كذرة رجالاا كالمووموف فواا ويظر : لساف العػرب 
ٗ/ٕٕ. 

عػػػراب الوػػػر ف لميةػػػاس ص  َِٖ/ُ( ويظػػػر : معػػػايي الوػػػر ف لمعػػػراّ ِ( ، ك ػػػرح  ّْٓ، كاع
 . ُُِ/ْ، كلساف العرب  ّْٖ/ُالمعصؿ ج ف وعوش 

 .      ِّٖ/ُعدة الّفظ ( عمدة الةافظ ك ّ(
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اؾ هػػك السػػوؼ يعسػػل ؛ فوكػػكف المعيػػ   كالذالػػث كّهمػػا ج وصػػٌ  ؛ يفك الإػػةك
 مكج امػػػػا : كةسػػػػػب السػػػػوؼ سػػػػػوؼي ، ككػػػػذلؾ ركل ا ػػػػػف ه ػػػػاـ هػػػػػذا ال وػػػػػت 

اؾى  كةػػػاؿ الصػػػ اف : ((كركل كمػػػا فػػػي المغيػػػي  (ُ((  الةركػػػات الػػػذّث(كالإػػػةك
ػػا ، فػػالجر ةوػػؿ  إإػػمار (ةسػػب(  يخػػرل ، كةوػػؿ  جػػر (الإػػةاؾ( كرفعػػل  وإن
 ػػػالعطؼ ، كالرفػػػع عمػػػ   فك ايصػػػؿ : كةسػػػب الإػػػةاؾ ، فةػػػذؼ (ةسػػػب( 

 كهذا كوكؿ ا ف مالؾ المذككر .  (ِ( كخمعل المإاؼ  لول((
كوّت كالتوػدورات ؛ جسػتطاع  كسػاطتاا لك جاز ايخذ  مذؿ هػذه التػا

 مح  اةث كاف ،  ف وومػب ةكاعػد اليةػك العر ػي ر سنػا عمػ  عوػب ؛ فوػد سػمككا 
ػػػض ، كتكمكعػػػكا فػػػي التاكوػػػؿ  وكمػػػا تكمحػػػؼ ،  هػػػذه الطػػػرؽ الممتكوػػػض الإػػػولوض كالمعكجك
كتعسكػػعكا فػػي التوػػدور  وكمػػا تعسحػػؼ ، كػػؿح ذلػػؾ مػػف  جػػؿ  ف ج وعترفػػكا  مجػػيّ 
ػػػػا كمجػػػػركرنا ، ككوػػػػؼ  جػػػػاز ا ػػػػف مالػػػػؾ كغوػػػػره  عػػػػراب  المععػػػػكؿ معػػػػل مرفكعن
(الإةاؾ(  الجر معطكفنا عم  الكاؼ في (ةس ؾ( كمذؿ هذا العطؼ ممتيع 
عيػد ال صػػرووف ، كإػػعوؼ عيػد الكػػكفووف ، كمػػا صػركح    يعسػػل  ػػذلؾ ؟! كةػػد 

مخ ػػرم مػػرك كوػػؼ  يكاػػـ اسػػتو ةكا كركده فػػي الوػػر ف الكػػروـ ؟! كلاػػذا جعػػؿ الز 
كاك (كالإػػػػػةاؾ( كاك معوػػػػػض ((يفك عطػػػػػؼ الظػػػػػاهر المجػػػػػركر عمػػػػػ  المكيػػػػػ  

 (ّ( ممتيع((
هػػػذا مػػػف جاػػػض كمػػػف جاػػػض  خػػػرل فػػػػ(الإةاؾ( فػػػي ال ػػػاهد المػػػذككر 
 رفعػػل كيصػػ ل كجػػرله ، ج وصػػ  فوػػل  ٌج معيػػ  المععػػكؿ معػػل ؛ ج لككيػػل هػػك 

ا ج وصػٌ  فوػل معيػ  الع طػؼ كاج تػداّ المعي  المراد فةسب ،  ؿ لككيل  وإن
؛ فالمعوػػض فػػي ال وػػت كاإػػةض تػػردح كػػؿ تػػاكوّتاـ ((ةػػاؿ ا ػػف  ػػرلم : كالػػكاك فػػي 

                                                 

 .      ْٗٓ/ِ، كالمةرر الكجوز ج ف عطوض اييدلسي  ّٔٓ/ِ( ويظر : مغيي الم وب ُ(

 .     َُِ/ِ( ةا وض الص اف ِ(

 .     ِِٔ/ِ( الك اؼ ّ(
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اؾ يعسػػػػل ، هػػػػك  ةكلػػػػل (كالإػػػػةاؾ(  معيػػػػ  ال ػػػػاّ ... يفك المعيػػػػ   فك الإػػػػةك
السػػػوؼ المياىيكػػػدي ، كلػػػوس المعيػػػ  : وكعوػػػؾ كوكعػػػي الإػػػةاؾ سػػػوؼه مايكػػػده((
 )ُ) 

ياه :  ذا ي  ت الةرب كتعرةًت الجماعات ، فال وت ج وةتمؿ  ٌج  ف وككف مع
 (ِ(فوكعوؾ مع الإةاؾ سوؼه مصيكعه مف ةدود الايد

كعمػػ   سػػاس هػػذه الةوووػػض التػػي  ويكاهػػا يوػػكؿ :  يكػػل كمػػا كرد المععػػكؿ 
ػا ، كمجػركرنا ، كفػي ال ػاهد يعسػل ، فوػد كرد  معل في المغػض ميصػك نا ، كمرفكعن

ـي الكػػًذم كػػذلؾ فػػي الوػػر ف الكػػروـ ، فػػي ةكلػػل تعػػ ال  : (وىػػا  ىوحاىػػا اليكػػاسي اتكويػػكٍا رى ككيػػ
ًيسىاّ كىاتكويكٍا  اجن كىًذورنا كى اىا كى ىثك ًمٍيايمىا ًرجى ٍكجى مىؽى ًمٍياىا زى مىوىكيـ ملف يكٍعسو كىاًةدىةو كىخى خى

ًةو نػػ ـٍ رى مىػػٍوكي ـى ً فك المٌػػلى كىػػافى عى ػػا ػػاّليكفى  ًػػًل كىايىٍرةى { فػػي ُا( }اليسػػاّ :المٌػػلى الكػػًذم تىسى
(  ػػػالجر ، كالتوػػػدور : مػػػع ايرةػػػاـ ، فػػػّ وكػػػكف ذمػػػض  ةػػػراّة مػػػف ةػػػر  (ايرةػػػاـً
  ػػكاؿ ؛ يف كػػؿ ا  ػػكاجت التػػي  ذارهػػا اليةػػاة كالمعسػػركف ، كايػػت اسػػتيادنا 
  ل   ف (ايرةاـ( معطكؼ ، كالةؽ  يكل مععكؿ معل ، كةد جاّ هيا مجركرنا 

عرا ػل ت وف مما تودـ ذكػره ،  فك كتػ ب اليةػك ، ككتػب معػايي الوػر ف كاع
كتعسػػػوره   جمعػػػت عمػػػ   فك : كاك (كايرةػػػاـ( كاك عطػػػؼ . كالةوووػػػض  فك هػػػذه 
 الكاك ، كاك معوض ،  ك(ايرةاـ( مععكؿ معل ، كالدلوؿ عم  ذؾ ذّذض  مكر : 
ٍيػػعي اليةػػاة ، كالمعػػر وف ، كالمعسػػروف عطػػؼ اجسػػـ الظػػاهر  ايكؿ : مى

كض ، ككصػػعاـ هػػذا العطػػؼ  ػػالو   ، كالمةػػف ، كعػػدـ عمػػ  الإػػمور المخعػػ
العصػػاةض مػػف جاػػض ، كاعتػػرافاـ جموعنػػا  ػػافك ةػػراّة (ايرةػػاـ(  ػػالخعض ةػػراّة 
س عوض متكاترة ، ميزلض مف جاض  خرل . ودٌؿ دجلض ةاطعض دامغض عمػ   ف كاك 
( لوسػػػت كاك عطػػػؼ ،  ػػػؿ هػػػي كاك المعوػػػض  المسػػػتومض عػػػف  عػػػراب  ػػػاـً (كىايىٍرةى

اا ، ييكل ج وص  ال تض  ف ووع الور ف الكروـ ، في المةف ، كاستعماؿ مصاة 

                                                 

 .      َُٖ/َُ( لساف العرب ُ(

ؿ ج ف وعوش  ِِٔ/ِ( ويظر : الك اؼ ِ(  . ّْٖ/ُ، كالمعصك
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مػػا ةػػ   مػػف ايسػػالوب ، كاختوػػار المكػػركه ، كالػػردمّ فػػي ا عػػراب ، كمػػا ةػػاؿ 
الط ػػػػرم ، مػػػػع العمػػػػـ  فك الوػػػػر ف الكػػػػروـ   مػػػػ، كتػػػػاب ، وكعػػػػي  يكػػػػل كػػػػّـ رب 

 العالموف .
افك المعطكؼ مرت ط الذايي : وختمؼ المععكؿ معل عف المعطكؼ ،  

 المعطكؼ عمول ، في الةكـ كا عراب ، فوجب رفعل  ذا رفع ، كوجب يص ل 
ػػا المععػػكؿ معػػل ، فاػػك متةػػرر مػػف هػػذه   ذا يصػػب ، كوجػػب جػػركه  ذا جػػرك ،  مك
الت عوض ، كج عّةض لل  إعراب مصاة ل  ؛ لذلؾ جاز في المععكؿ معل الرفػع 

{ ُٕفاٍجًمعكا  مرىكـ ك ركاّكـ(}وكيس : كاليصب كالجر ، في ةكلل تعال  : (
فوػػد مػػٌر فػػي الم ةػػث السػػا ؽ ةػػراّة ( ػػركاّكـ(  اليصػػب كالرفػػع ، ككػػذلؾ فوػػد 
لػػكه عمػػػ   يكػػل معطػػكؼ عمػػػ  الإػػمور فػػػي  ةػػر ت فرةػػض ( ػػػركائكـ(  ػػالجر، ك كك
( مػػػػركـ( كالتوػػػػدور : ك مػػػػر  ػػػػركائكـ ، ذػػػػـ كيجاػػػػت هػػػػذه الوػػػػراّة عمػػػػ  ةػػػػذؼ 

 لوػل مجػركرنا عمػ  ةالػل  المإػاؼ ، كاع وػاّ المإػاؼ
كج وخعػ  تكمٌػؼ هػػذا  (ُ(

التاكوػػػؿ ؛ يفك المإػػػاؼ ،  ذا ةػػػذؼ ، ةػػػذؼ عممػػػل ، كةػػػؿ المإػػػاؼ  لوػػػل 
مةمػػل ، ك خػػذ  عرا ػػل ،  م :  فك المإػػاؼ  لوػػل ورجػػع  لػػ  مػػا كػػاف عموػػل ة ػػؿ 
ا إػػافض ، كالوػػكؿ الصػػةو  مػػا  ػػد يا  ػػذكره ،  ػػاٌف ( ػػركاّكـ( مععػػكؿ معػػل ؛ 

راّتػػػل  الةركػػػات الػػػذّث ؛ لتةػػػرره مػػػف الت عوػػػض المةكػػػـك  اػػػا كلػػػذلؾ جػػػازت ة
( معيػ   ػاـً المعطكؼ ،  فوكػكف الػدلوؿ عمػ   يكػل ةػد  روػد مػف الػكاك فػي (كىايىٍرةى
المعوػػض ، ةػػراّة ايرةػػاـ  الةركػػات الػػذّث . كلكػػف لكػػكف اليةػػاة  كالمعسػػروف ، 

اةكا جموعنا ومتجئػكف ةد ذه كا  ل   فك المععكؿ معل ، ج وككف  ٌج ميصك نا ، ر 
  ل  التاكوؿ كالتودور في تعسور ما جاّ ميل مرفكعنا ،  ك مجركرنا : 

                                                 

 ُُٗ/ّ، ك يػػكار التيزوػػؿ  ِِّ/ٓ، كال ةػػر المةػوط  ُِّ/ّلػكجوز ( ويظػر : المةػػرر اُ(
 . ِّْ/ٔ، كالدر المصكف 
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ةػػاؿ ا ػػف جيػػي ((مػػف ذلػػؾ ةػػراّة   ػػي ع ػػد الػػرةمف  ػػف وزوػػد : الػػذم  
ـي ، رفعنػػػػا ةػػػراّة ذالذػػػػض ... وي غػػػي  ف وكػػػػكف رفعػػػل عمػػػػ   تسػػػاّلكف  ػػػػل كايرةػػػا

ـي مما وجب  (ُ(  ف تتوكه(( اج تداّ كخ ره مةذكؼ ،  م : كايرةا
كةاؿ الزمخ رم : (( كةرئ ( كايرةاـ(  الةركات الذّث ... كالرفػع 
عم   يكل م تد  خ ره مةػذكؼ ، كايكػل ةوػؿ : كايرةػاـ ممػا ويتوػ  ،  ك كايرةػاـ 

كةاؿ ا ف عطوض : ((كةػر  ع ػد ا  ػف وزوػد : (كايرةػاـ(  (ِ(مما وتساّؿ  ل(( 
لخ ػػػػر موػػػػٌدر ، توػػػػدوره : كايرةػػػػاـ  هػػػػؿ  ف  ػػػػالرفع ، كذلػػػػؾ عمػػػػ  اج تػػػػداّ كا

كةاؿ العك رم : (( كةػد ةػرئ  ػادنا  ػالرفع ، كهػك م تػد  ، كالخ ػر  (ّ(تكصؿ(( 
 . (ْ(مةذكؼ ، تودوره : كايرةاـ مةترمض ،  ك كاجب ةرمتاا(( 

كهذا هك دودف اليةاة ، كالمعسػروف ، فوػد  عػدكا ةكالػب تودوروػض جػاهزة 
ّن ،  يكػػل مػػا مػػف  ، كهوؤكهػػا لوةمٌػػكا  اػػا كػػؿ ةالػػض   ػػكمت عمػػواـ ، مػػف ذلػػؾ مػػذ
مرفػػػكع جامػػػكا دجلػػػض رفعػػػل ،  جك  ٌكلػػػكه عمػػػ   يكػػػل م تػػػد  مةػػػذكؼ الخ ػػػر ،   ك 

 معطكؼ . 
الرفع كاليصػب كالجػر، دلوػؿ فصعكة الكّـ هيػا  فك ةػراّة (كايرةػاـ(  ػ

عم   يكل مععكؿ معل ؛ ييكل لػك  روػد  ػل  ف وكػكف معطكفنػا ، لمػـز ةالػض كاةػدة 
مػػف هػػذه الةػػاجت الػػذّث ، ككػػذلؾ ووػػاؿ الكػػّـ يعسػػل فػػي ةػػراّة (ك ػػركاؤكـ( 

  الرفع في سكرة وكيس .

                                                 

 .    ِٖٕ/ُ( المةتسب ُ(

 .   ِْٓ/ُ( الك اؼ ِ(

 .  ْ/ِ( المةرر الكجوز ّ(

، ك يػكار التيزوػؿ تعسػور ال وإػػاكم  ُِِ/ّ، كويظػر : ال ةػر المةػػوط  ِٓٓ/ُ( الت وػاف ْ(
 .  ٓ/ٓ ، كالجامع يةكاـ الور ف ٖٓ/ِ
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ايمر الذالث : لك رجعيا  لػ  تعسػور ايوػض فػي كتػب التعسػور ، لت ػوف 
كػػؿ كإػػكح ،  فك الموصػػكد مػػف الػػكاك معيػػ  المعوػػض ، فوػػد فسكػػر الط ػػرم ليػػا  

ا وػػض  يصػػػب (ايرةػػػاـ( كجرهػػػا ،  وكلػػػل ((ةػػدذيا ا ػػػف ةموػػػد ... عػػػف   ػػػراهوـ 
ًةو نا(}اليسػاّ : ـٍ رى مىػٍوكي ـى ً فك المٌػلى كىػافى عى ػا {    ُ(كىاتكويكٍا الٌملى الكػًذم تىسىػاّليكفى  ًػًل كىايىٍرةى

ا الػػػذم تعػػاطعكف  ػػػل كايرةػػػاـ ،  ووػػكؿ : الرجػػػؿ وسػػػاؿ  ػػػا  ووػػكؿ  : اتوػػػكا
كالػػرةـ ، ةػػدذيي وعوػػكب ... عػػف   ػػراهوـ ، ةػػاؿ : هػػك كوػػكؿ الرجػػؿ :  سػػالؾ 
ػػػاّليكفى  ًػػػًل   ػػػا ،  سػػػػالؾ  ػػػالرةـ ، وعيػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : (كىاتكويػػػكٍا المٌػػػلى الكػػػًذم تىسى

( ، ةػػػػدذيا مةمػػػػد  ػػػػف   ػػػػار ... عػػػػف   ػػػػ ـى ػػػػا راهوـ : (كىاتكويػػػػكٍا المٌػػػػلى الكػػػػًذم كىايىٍرةى
( ةػػاؿ : ووػػكؿ :  سػػالؾ  ػػا ك ػػالرةـ ... كعػػف مجاهػػد  ـى ػػا ػػاّليكفى  ًػػًل كىايىٍرةى تىسى
( ةػػاؿ : ووػػكؿ :  سػػالؾ  ػػا ك ػػالرةـ  ـى ػػا ػػاّليكفى  ًػػًل كىايىٍرةى (كىاتكويػػكٍا المٌػػلى الكػػًذم تىسى

سػف ، ةػاؿ : هػك ةػكؿ هك ةكؿ الرجؿ : اسالؾ  ػا كالػرةـ ... عػف الة َََ
الرجػػؿ :  ي ػػدؾ  ػػا كالػػرةـ ... كعمػػ  هػػذا التاكوػػؿ ةػػكؿ  عػػض مػػف ةػػر  ةكلػػل 

 . (ُ( (كايرةاـ(  الخعض ، عطعنا  ايرةاـ عم  الااّ التي في ةكلل ( ل(((
ػػا ووريػػكف ايرةػػاـ  ػػا فػػي السػػؤاؿ ، كهػػذا   م :  ف العػػرب كػػايكا دائمن

وػػػض ، ج  معيػػػ  العطػػػؼ ، ةػػػاؿ ا ػػػف الكاةػػػع وعػػػرض التع وػػػر عيػػػل  معيػػػ  المع
الجكزم : (( ٌيما  راد ةمػزة الخ ػر عػف ايمػر الوػدوـ الػذم جػرت عػادتاـ  ػل ، 

كةػػاؿ الػػرازم ،  (ِ( فػػالمعي  الػػذم كيػػتـ تسػػاّلكف  ػػل ك ايرةػػاـ فػػي الجاهموػػض((
كهػػك وػػردح عمػػ  الزجػػاج : ((كاةػػتج الزجػػاج عمػػ  فسػػاد هػػذه الوػػراّة مػػف جاػػض 

  ا عموػػػل كسػػػمـ : ج تةمعػػػكا  آ ػػػائكـ ، فػػػإذا عطعػػػت المعيػػػ  ،  وكلػػػل ، صػػػم
(ايرةاـ( عمػ  المكيػي عػف اسػـ ا ، اةتإػ  ذلػؾ جػكاز الةمػؼ  ايرةػاـ ، 
كومكػػف الجػػكاب عيػػل  ػػافك هػػذا ةكاوػػض عػػف فعػػؿ كػػايكا وععمكيػػل فػػي الجاهموػػض ؛ 

                                                 

 .  ُِٖػَِٖ/ْ( جامع ال واف ُ(

 .  ٓ/ِ( زاد المسور ِ(
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ييكاػػػـ كػػػايكا ووكلػػػكف :  سػػػالؾ  ػػػا كالػػػرةـ ، كةكاوػػػض هػػػذا الععػػػؿ عػػػياـ فػػػػي 
ػػا فالةػػدوث ياػػ  الم اإػػي ، ج تيػػافي كركد الياػػي عيػػل فػػي المسػػتو ؿ ، ك وإن

عف الةمؼ  ا  ػاّ فوػط ، كهػا هيػا لػوس كػذلؾ ،  ػؿ هػك ةمػؼ  ػا  كجن ، ذػـ 
 (ُ( وورف  ل  عده ذكر الرةـ ، فاذا ج ويافي الةدوث((

( فػإةراف اير  ةػاـ كالدلوؿ عم  ذلؾ ا تداّ ا وض  وكلل : (وىا  ىوحاىا اليكػاسي
 ا  السؤاؿ  مر اعتػاد عموػل العػرب ، فػاراد ا  ف وةكوػل ، كهػذا دلوػؿ عمػ  
 يكل ج وجكز  ف وككف المراد مف الػكاك معيػ  العطػؼ ؛ ييكػل وكجػب  ف وكػكف 
المعيػػ  :   فك الةمػػؼ  ػػا ، كالةمػػؼ  ايرةػػاـ ، كةػػع كػػؿ ميامػػا عمػػ  ةػػدة ، 

:  العطؼ ووع المةذكر ، كهك  مف غور  ف وتعمؽ فعؿ  ةدهما  ا خر ،  م
ٌيمػػػا وتعػػػوف   رادة الةمػػػؼ  ا  ػػػاّ  صػػػعض مسػػػتومض ، ف ػػػل ج وتعػػػوف اجةتػػػراف ، كاع
ّن إػػمف الةالػػض الموصػػكدة مػػف جاػػض ،   المعوػػض  ؛ لوكػػكف مدلكلػػل  المعوػػض داخػػ

 كالجائزة مف جاض  خرل .
ػػػػاّ ليكفى  ًػػػػًل فػػػػػ(ايرةاـ(  ذف فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كىاتكويػػػػكٍا المٌػػػػلى الكػػػػًذم تىسى

ًةو نػػػا( }اليسػػػاّ : ـٍ رى مىػػػػٍوكي ػػػافى عى ـى ً فك المٌػػػلى كى ػػػا { لوسػػػػت كمػػػا زعػػػـ اليةػػػػاة  ُكىايىٍرةى
كالمعسركف ،  يكاا مععكؿ  ل في ةاؿ يص اا ، ك يكاا م تد  كخ ره مةذكؼ في 
ةاؿ رفعاا ، ك يكاا معطكفػض فػي ةػاؿ جرهػا ،  ػؿ هػي فػي جموػع ذلػؾ مععػكؿ 

ا  ف وكػػكف المعيػ  : كاتوػػكا ا الػػذم تسػاّلكف  ػػل مػػع معػل ، كةػػد  يروػد  يصػػ ا
ايرةػػػػػاـ  ذا تسػػػػػاّلتـ ، ك يروػػػػػد  رفعاػػػػػا  ف وكػػػػػكف المعيػػػػػ  : كاتوػػػػػكا ا الػػػػػذم 
تسػػػاّلكف  ػػػل مػػػع ايرةػػػاـ ، التػػػي طػػػاؿ مػػػا ، ككذػػػر مػػػا توريػػػكف تسػػػاؤلكـ  اػػػا 
 ػل  تساؤلكـ  ػا ، ك روػد  جرهػا  ف وكػكف المعيػ  : كاتوػكا ا الػذم تسػاّلكف 

مػػع ايرةػػاـ التػػي كيػػتـ توريػػكف تسػػاؤلكـ  اػػا  تسػػاؤلكـ  ػػا ، فػػي كػػؿ مػػرة ، 
 ككمما تساّلتـ ، كةمعتـ كاستةمعتـ . 

                                                 

 . ُْٔ/ٔ، كويظر : الم اب في عمـك الكتاب  َْٖ-ْٕٗ/ّ( التعسور الك ور ُ(
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ـٍ ذيـك جى  ـٍ كى يرىكىاّكي كي ككذلؾ ( ركاّكـ( في ةكلل تعال  : (فىاىٍجًمعيكٍا  ىٍمرى
كٍا ً لىيك كىجى  ـٍ غيمكضن ذيـك اٍةإي مىٍوكي ـٍ عى كًف( }وكيس :  وىكيٍف  ىٍمريكي { لوسػت كمػا ُٕتييًظري

زعمكا ،  يكاا معطكفػض عمػ  ( مػركـ( فػي ةػاؿ يصػ اا ، كمعطكفػض عمػ  الػكاك 
ػا  في (فاجمعكا( في ةاؿ رفعاا ، كمإاؼ  لول في ةاؿ جرها ،  ؿ هػي  وإن
فػػي جموػػع ذلػػؾ مععػػكؿ معػػل ، كةػػد  روػػد  يصػػ اا  ف وكػػكف المعيػػ  : فػػاجمعكا 

 رفعاػػػا  ف وكػػػكف المعيػػػ  : فػػػاجمعكا  مػػػركـ مػػػع  مػػػركـ مػػػع  ػػػركائكـ ، ك روػػػد 
ػػا  ف ومػػدككـ  اليصػػر ، ك روػػد  جرهػػا  ف وكػػكف   ػػركائكـ الػػذوف تػػدعكياـ  دكمن
المعيػػػ  ، فػػػاجمعكا  مػػػركـ مػػػع  ػػػركائكـ الػػػذوف كيػػػتـ تطم ػػػكف مػػػياـ الم ػػػكرة 

 كالعكف في كؿ مرة ، كمما عزمتـ عم   يّ ، ك جمعتـ عم   مر .
، فوػػد كايػػت الغاوػػض مياػػا التوسػػور عمػػ   كتعػػدد الوػػراّات جػػاّ لةكمػػض

ايمض ،  ك الجمع  وف ةكموف ،  ك لمدجلض عم  ةكموف  ػرعووف ،  ك الجمػع 
 وف معايواا ، كما هك الةاؿ في ةراّة ك( ك ركاّكـ( ك(كايرةاـ(  الةركػات 

 الذّث 
كةد كاف لكؿ مػف هػذه الةركػات الػذّث مػدلكلاا  ، فوػد  ويػا مػف ة ػؿ 
 ف اليصب وعود المعوض المكةتض ، كلذلؾ  كج ل اليةػاة  عػد ايفعػاؿ ،  ذ الععػؿ 
وعود الةدكث المؤةت ،  ما الرفع فوعود المعوض الدائمض  ك الذا تض ؛ كلاذا  كج ل 

فػػػي الجمػػػؿ اجسػػػموض ،  اليةػػػاة عيػػػد تجػػػرد التركوػػػب مػػػف الععػػػؿ ،  م : كجػػػكده
 كالجممض اجسموض تعود الذ ات ،  خّؼ الععموض ، 

 المبحث الرابع : المآقذ :
 جماع اليةاة كالمعسروف عم   ٌف المععػكؿ معػل ج وكػكف  ٌج ميصػك نا 

 ، تمخض عيل   كاجت ، كمآخذ عامض ، ومكف  جمالاا فوما واتي
ةػػوف ذهػػب اليةػػاة كالمعسػػركف  لػػ   فك المععػػكؿ معػػل ج وكػػكف  ٌج -ُ

ميصػػك نا ، كةػػػوف كرد هػػذا المععػػػكؿ فػػي الوػػػر ف الكػػروـ ، كفػػػي ةػػراّات متػػػكاترة 
مرفكعنا كمجركرنا ، اإطركا  ل   ف وؤكلكه عم   يكػل معطػكؼ ؛ لوسػكغكا رفعػل 
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كر خطر ؛ يفك كجره ، ذـ كصعكا هذا العطؼ  المةف كالو   ، فكةعكا في مةذ
الوراّات المتكاترة جّز مف الور ف الكروـ ، يػزؿ  اػا ج روػؿ عموػل السػّـ ، كةػر  
 اا الرسكؿ ، صم  ا عمول كسمـ ، في صّتل ، ك ةر   اا  صةا ل ، رإي 
ػف كةػ ك  كػّـ ا ، سػ ةايل  ف كة ك  ةراّة متػكاترة ، فوػد لةك ا عياـ ، فمف لةك

م  ا عموػػػل كسػػػمـ ، ك سػػػوط يعسػػػل فػػػي خطوئػػػض الطعػػػف ، ككػػػّـ رسػػػكلل ، صػػػ
  الور ف  .
ػػػا الوػػػكؿ  ػػػالعطؼ المعظػػػي ، كهػػػي  دعػػػض اختمواػػػا -ِ مػػػف المآخػػػذ  وإن

اليةاة ؛ لتسكو، رفػع اجسػـ  عػد كاك المعوػض ، عمػ   يكػل ريفػع لعطعػل لعظنػا عمػ  
ػػػا ، كمػػػف  مػػػا ة مػػػل ، فػػػرارنا مػػػف اجعتػػػراؼ  جػػػكاز مجػػػيّ المععػػػكؿ معػػػل مرفكعن

عجوب  يكاـ   اكه  جر اليعت عم  الجػكار ، كهػـ وعيػكف المذػاؿ الم ػاكر ، ال
هذا جةري إبٍّ خربو ، كهذا المذاؿ ج ويط ػؽ ال تػض عمػ  ايسػماّ التػي سػككغ 
اليةػػاة رفعاػػا ؛ لعطعاػػا لعظنػػا عمػػ  مػػا ة ماػػا ؛ يفك العطػػؼ المعظػػي ، كمػػا هػػك 

ض المعػػظ ة مػػل ، كهػػذا الةػػاؿ فػػي جػػر اليعػػت عمػػ  الجػػكار ، ووتإػػي  ت ػػاع ةركػػ
وكجػػب  ف وكػػكف مػػا ة مػػل المجػػاكر لػػل مإػػمكـ ا خػػر ،  ٌج  فك  غمػػب ايمذمػػض 
ػػا معتػػكح  التػػي است ػػاد  اػػا اليةػػاة ، فػػي هػػذا ال ػػاب كػػاف المت ػػكع المجػػاكر ،  مك
ّن  ف ويػػػدكع   ػػػافك اجسػػػـ ( ػػػاييؾ( فػػػي  ا خػػػر ،  ك مكسػػػكره ، فكوػػػؼ وصػػػ  مػػػذ

فػػػع   ( يةػػػك :  يػػػتى ك ػػػاييؾ ، ري ( ك( يػػػتى إػػػـ  خػػػره ؛ لعطعػػػل لعظنػػػا عمػػػ  ( يػػػتى
 معتكح ا خر ،   ك مكسكر ا خر في يةك : كؿح رجؿو كإوعتيل ؟! 

فمك عكمؿ معاممػض جػر اليعػت عمػ  الجػكار ، لكػاف ةػؽ المذػاؿ ايكؿ 
اليصػػب ، ك ف ووػػاؿ :  يػػتى ك ػػايىؾ ، كةػػؽ المذػػاؿ الذػػايي الجػػر ، ك ف ووػػاؿ : 

 كؿح رجؿو كإوعًتل .
ع اليةػػػػاة فػػػػي كتػػػػب اليةػػػػك  فك المععػػػػكؿ معػػػػل ج وكػػػػكف  ٌج   ػػػػا -ّ

ػا ، كمػف  جػؿ  ف ج وكسػركا  ميصك نا : كةد ت وكف  يكػل ةػد جػاّ فػي المغػض مرفكعن
هذه الواعدة المعظوض التي صاغكها  ايعساـ ، راةكا وعالجكف ةإوض رفعػل  ػاٍف 
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ل معطػػكؼ جعمػكا كاك المعوػض كاك عطػػؼ ؛ لوسػكغكا رفػػع اجسػـ  عػدها عمػػ   يكػ
ج مععكؿ معل ، كهذا مما ةدا  اـ  ل   ٍف وكةعكا  يعساـ في تياةض فظوع ، 
كالعجوػػػب  فك ا ػػػف جيلػػػػي ةػػػد صػػػػركح  إػػػركرة ايخػػػذ  اػػػػذا التيػػػاةض ، فوػػػػاؿ : 
((كمػػػف ذلػػػؾ ةػػػكلاـ فػػػي ةػػػكؿ العػػػرب : كػػػؿح رجػػػؿ كصػػػيعتيل ، ك يػػػت ك ػػػاييؾ ، 

 ػػؿ لعمػػرم  فك المعيػػ  معيػػاه :  يػػت مػػع  ػػاًيؾ ، ككػػؿح رجػػؿ مػػع صػػيعًتل ... 
 (ُ( عمول ، غور  فك تودور ا عراب عم  غوره((

فوػػػد  ةسػػػـ ا ػػػف جيلػػػي  عمػػػره  فك المعيػػػ  معيػػػ  المعوػػػض ، لكيكػػػل  كجػػػب  
 ػػػرغـ ذلػػػؾ  عػػػراب الػػػكاك فػػػي المذػػػالوف كاك عطػػػؼ ،  كةػػػاؿ ا ػػػف ه ػػػاـ : ((كج 

ٍف كػػاف اسػػمنا كاةعنػػا  عػػد كا ك  معيػػ  (مػػع( يةػػك : كػػؿح رجػػؿ كإػػوعتيل ؛ ييكػػل كاع
كةػػاؿ ا ػػف عووػػؿ : ((المكإػػع الذالػػث :  ٍف ووػػع (ِ( لكياػػا غوػػر مسػػ كةض  ععػػؿ((

 )  عػػد الم تػػػد  كاك هػػػي يػػص فػػػي المعوػػػض ، يةػػػك : كيػػؿح رجػػػؿ كإػػػوعتيل ، فػػػػ(كيؿح
م تػػد  ، كةكلػػل (كإػػوعتيل( معطػػكؼ عمػػ  (كػػٌؿ( كالخ ػػر مةػػذكؼ ، كالتوػػدور : 

ر  عػػد كاك المعوػػض ، كةوػػؿ ج وةتػػاج كيػػؿح رجػػؿ كإػػوعتيل موتريػػاف ، كووػػدر الخ ػػ
 ل  تودور الخ ػر ؛ يفك معيػ  : كػؿح رجػؿ كإػوعتيل ، كػؿح رجػؿ مػع إػوعتل ، 
كهذا كّـ تاـ ، ج وةتاج  ل  تودور خ ر ، كاختار هذا المذهب ا ف عصػعكر 
في  رح ا وإاح ، فإٍف لـ تكف الكاك يًصا في المعوض لـ وةذؼ الخ ر كجك نا 

ك ةائماف((، يةك : زود   (ّ( كعمره
يكمػا  كةاؿ السوكطي : ((كذهب الككفوػكف  لػ   فك الخ ػر لػـ وةػذؼ ؛ كاع
 غيػػػت عيػػػل الػػػكاك كإغيػػػاّ المرفػػػكع  الكصػػػؼ ، فاػػػك كػػػّـ تػػػاـ ج وةتػػػاج  لػػػ  

                                                 

 . ِِٗ/ُ( الخصائص ُ(

 . ِِْ(  رح  ذكر الذهب ص ِ(

 ِّٓ/ُ(  رح ا ف عووؿ ّ(
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ا فػػي المعوػػض ،  ػػاًف  توػػدور ، كاختػػاره ا ػػف خػػركؼ ، فػػإٍف لػػـ تكػػف الػػكاك صػػروةن
ك موركياف   (ُ( ، جاز الةذؼ كا ذ ات((اةتممت العطؼ ، يةك زود كعمري

كجػػػاّ فػػػي التصػػػرو  مذػػػؿ هػػػذا الكػػػّـ ، كمػػػف ع اراتػػػل : ((الذالذػػػض  ٍف 
وككف الم تد  معطكفنا عمول اسـ  كاك ، هي يصا في المعوض ، يةك : كؿح رجػؿ 

كإػػػػػػوعتيل : ةرفتيػػػػػػل  ك صػػػػػػيعتيل ، كسػػػػػػموت ، إػػػػػػوعتل ؛ يفك  (ِ( كإػػػػػػوعتيل((
 (ّ(صاة اا وإوع  تركاا ،  ك هي تإوع  تركاا

ػػػا فػػػي  فاػػػـ مػػػف جاػػػض وكج ػػػكف جعػػػؿ  كاك : كػػػؿ رجػػػؿ كإػػػوعتيل ، يصن
المعوض : لكيكاـ مػف جاػض  خػرل وكج ػكف جعػؿ هػذه الػكاك يعسػاا كاك عطػؼ  ؛ 

ٌج فّ   وككف ذمض خ ر مةذكؼ كجك نا لوتسي   عراب ( إوعتيل( معطكفنا ؛ كاع
ركح  ػل مػف لػدف اليةػاة ، ج  درم   كهذا هك    ع صكر التياةض المصى

كوؼ جمعكا  في الكاك يعساا ، كفي الجممػض يعسػاا  ػوف  العطػؼ كالمعوػض ،  ذ 
 هما معيواف مختمعاف ، ك ةكاماما مختمعض ، فّ ومكف الجمع  وياما .

زوػد كعمػرك، وةتمػؿ  ف وكػكف الػذم  وذكر اليةاة ايل  ذا ةميا: جػاّ-ْ
جػػاّ  كجن (زوػػد( كوةتمػػؿ  ف وكػػكف الػػذم جػػاّ  كجن (عمػػرك( كوةتمػػؿ  ف وكػػكف 

 .(ْ(مجوئاما معنا
فػػػكاك العطػػػؼ  اجةتمػػػاؿ ايخوػػػر تإػػػميت معيػػػ  المعوػػػض،  ٌج  ٌياػػػا ج 
تسػػػػم  كاك المعوػػػػػض ؛ لعػػػػػدـ اةتصػػػػارها عموػػػػػل، كةػػػػػد  كػػػػد اليةػػػػػاة هػػػػػذه الةوووػػػػػض 

                                                 

 . ّْٗ/ُ( همع الاكامع ُ(

 . ُّٔ/ُ(  رح التصرو  عم  التكإو  ِ(

 . ّْْ/ُ( ويظر : ةا وض الص اف ّ(

، كالموتصػد ُُّ-َُّ/ُك ػرح الممػع ج ػف  رهػاف العك ػرم،  ْْٓ/ِ( مجالس ذعمػب ْ(
 . ُٔٔ/ُفي  رح ا وإاح 
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عركؼ كاك المعوض  اٌياا((جامعض غور عاطعض(( كعركؼ كاك العطػؼ فالمجا عي 
 .(ُ( اياا ((جامعض عاطعض((

فود صرح المجا عي  اف كاك المعوض وجب تجردها مف معيػ  العطػؼ 
ةوف عرفاا  وكلل : جامعض غور عاطعض، كصرح  اٌف التي وجتمع فواا العطؼ 

لعطػػؼ ةػػوف عرفاػػا  اٌياػػػا كالمعوػػض، هػػي الػػكاك المعركفػػض عيػػد اليةػػػكووف  ػػكاك ا
لػ  مذػػؿ هػػذا   ػار   ػػك ال ركػػات  ػف اجي ػػارم فػػذكر  ف كاك  جامعػض عاطعػػض ، كاع
العطػػػؼ فواػػػا معيوػػػاف ((العطػػػؼ كمعيػػػ  الجمػػػع، فممػػػا كإػػػعت مكإػػػع (مػػػع( 

 .(ِ(خمعت عياا دجلض العطؼ((
كهيػػػػا تتإػػػػ  مسػػػػالض مامػػػػض، كهػػػػي:  يكػػػػل  ذا صػػػػ   ف كاك (كػػػػؿح رجػػػػؿ 

كمػػػا ذهػػػب اليةػػػاة ، فإياػػػا سػػػتككف عػػػوف الػػػكاك  كإػػػوعتيل( هػػػي معوػػػض كعطػػػؼ،
يكػل ج وجػكز تسػموتاا كاك المعوػض، ك مػا  ٌياػـ  المعركفض عيدهـ  كاك العطػؼ ، كاع
مجمعػػكف عمػػ   ٌياػػا  معيػػ  (مػػع( فػػإٌف هػػذا المعيػػ  وكجػػب تجروػػدها مػػف معيػػ  

 العطؼ.
كالغروػػػب فػػػي هػػػذه المسػػػالض  فك اليةػػػاة وعػػػالجكف   ػػػكاجت يةكوػػػض مػػػف 

ف طروؽ  الجمع  وف العطؼ كالمعوض ،  ػرغـ  ياػـ وصػرةكف  عػدـ اختّةاـ ع
ّن صػػػػةض اجتمػػػػاع معيوػػػػي العطػػػػؼ جػػػػكاز ذلػػػػؾ ، ف  عػػػػد  ٍف  كػػػػد الجرجػػػػايي مػػػػذ

كالمعوض في الكاك الداخمض عم  الععؿ المإارع ، ةػاؿ  ذ ػات ذلػؾ : (( فك هػذه 
جموعنػا  تروػد  ٌيامػاخوػر مػف الم ػركح ؛ الكاك هي "كما توكؿ: ال رحي كالم ركحي 

خوػػر مػػف هػػذا الكاةػػد ، كج تروػػد  ف كػػٌؿ كاةػػد مػػف ال ػػرح كالم ػػركح خوػػر مػػف 

                                                 

 . ُٖٓ(  رح عوكف ا عراب. صُ(

 . َّمسالض  ِِٗ/ُ( ا يصاؼ ِ(
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الم ركح... كوؼ كفي ذلؾ استةالض ، ييكل  ميزلض  ف توكؿ: كؿ كاةد مف زود 
 .(ُ(كعمرك خور مف زود ، كهذا كوكلؾ: زود خور مف زود كذا مةاؿ((

ايي فػي  فك الػكاك كهيا ج  د  ف يساؿ ما الدلوؿ الذم استيد  لول الجرج
فػػي ةػػكؿ الوائػػؿ: ال ػػرحي كالم ػػركحي خوػػر مػػف الم ػػركح ، هػػي كاك جمعػػت  ػػوف 
العطػػؼ كالمعوػػض ؟ فةػػوف ذكػػر  فك المػػراد مػػف المذػػاؿ (( ٌيامػػا جموعنػػا خوػػر مػػف 
هذا الكاةد((  لـ وكف  اػذا ةػد  ذ ػت  فك الػكاك فػي هػذا المذػاؿ ةػد  فػادت المعوػض 

 رادة العطؼ ةوف يعػ   ف وكػكف المػراد (( ٌف دكف العطؼ؟  ك لـ وكف ةد يع  
 كؿ كاةد مف ال رح كالم ركح خور مف الم ركح(( ؟

ّن كةكعل كةصده ةوف ةاؿ ((كفي ذلػؾ   ك لـ وكف ةد جعؿ العطؼ مستةو
استةالض، ييكل  ميزلض  ف توكؿ كؿ كاةػد مػف زوػد كعمػرك خوػر مػف زوػد ، كهػذا 

 كوكلؾ: زود خور مف زود((.
الجرجػػايي فػػي المذػػاؿ الػػذم سػػاةل، لػػـ وؤوػػد مػػا ذهػػب  لوػػل ؛  ذ فالػػذم ةالػػل 

 ككد استةالض العطؼ في هذه الكاك، كاستةالض  ف وككف المتكمـ ةػد  راده ؛ ييكػل 
 مخالؼ لمعوؿ كالكاةع كالةساب.

كػػاف كالجرجػػايي ك ػػاةي اليةػػكووف ج وممكػػكف فػػي هػػذا ال ػػاب  م دلوػػؿ 
ػ ا، سػكل دلوػؿ  ػكمي وجػب  ف ج ومتعػت عم   فك كاك المعوض تعوػد العطػؼ  وإن

ػػػا كمػػا ة مػػػل مرفػػػكع كعيػػػدهـ   لوػػل  جيػػػب المعيػػػ ، كهػػػك كػػكف اجسػػػـ كةػػػع مرفكعن
المععػػكؿ معػػل المعػػرد ج وكػػكف  ٌج ميصػػك نا، فاػػذا ممػػا ةمماػػـ عمػػ  الظػػف  ػػافك 
فك المذػاؿ الػذم  كاك المعوض هيا  فادت معي  العطػؼ ، كالةوووػض  يكاػا لػـ تعػده كاع

ّن عمػ   فك است اد  ل  ، كايمذمض الم ا اض التي ذكرها اليةكوكف، ج تكػكف دلػو
ّن  جػػكاز عمػػ  هػػذه الػػكاك  فػػادت العطػػؼ كالمعوػػض فػػي  ف كاةػػد ،  ػػؿ تكػػكف دلػػو

مجيّ المععكؿ معل مرفكعنا ؛ يٌف الذم ويعػككؿ عموػل فػي ا عػراب هػك المعيػ  

                                                 

 . ََُٔ-َُٗٓ/ِ( الموتصد في  رح ا وإاح ُ(



999 

 

ّن : ما دلومؾ عم   فك المعع ػا؟ ج المعظ ، فمك سيئمتي مذ كؿ معل ةػد وػاتي مرفكعن
لكػػاف دلومػػي المذػػاؿ الػػذم است ػػاد  ػػػل الجرجػػايي: ال ػػرحي كالم ػػركحي خوػػر مػػػف 
الم ركح ؛ ذلؾ  فك اجسـ المرفكع  عد الكاك في هذا المذػاؿ ج وصػ   ف وكػكف 
 ج مععكجن معل، لكةكعل  عد كاك دلت عم  المعوض ةسب ، كج وجكز  ف وككف 

 عل، جستةالض معي  العطؼ كفساده.عم  الرغـ مف رف معطكفان 
كمػػػػف المآخػػػػذ ايخػػػػرل فػػػػي هػػػػذه المسػػػػالض  فك اليةػػػػاة ةػػػػوف جعمػػػػكا -ٓ

المععػػػػػكؿ معػػػػػل المرفػػػػػكع معطكفنػػػػػا  غعمػػػػػكا المواريػػػػػض  ويػػػػػل ك ػػػػػوف المععػػػػػكؿ معػػػػػل 
الميصػػػكب ، كالمجػػػركر كةػػػد  ػػػدا لػػػي ، ك يػػػا  عػػػدح المرفػػػكع كالميصػػػكب كموامػػػا 

فك المععػػػػػكؿ معػػػػػل  دكـ ك كذػػػػػر مّزمػػػػػض مععػػػػػكجن معػػػػػل ،  فك الرفػػػػػع وػػػػػدؿ عمػػػػػ   
لمصػػػاة ل ؛ ييكػػػل عيػػػد رفعػػػل وعوػػػد الذ ػػػات  ك اجسػػػتمرار ، كعيػػػد يصػػػ ل وعوػػػد 
التجدد كالةدكث ،  ك الةالض المكةتض ؛ كلاذا ذهب سو كول كاليةػاة  لػ  كجػكب 
يصػػػ ل عيػػػد مجوئػػػل  عػػػد فعػػػؿ ، يةػػػك : سػػػافرتي كطمػػػكعى ال ػػػمس ، فاسػػػتكجب 

المراد معي  المعوض في  دّ السعر ، لكيل ةد وجػكز  يصب المععكؿ معل ؛ يفك 
ف كػاف اليةػاة  رفعل  ذا  مكف  ٍف وككف المراد المعوض المستمرة طكاؿ السعر ، كاع
ج وجوزكيػػل ، يةػػك : سػػافرتي كاليوػػؿى ، فإيكػػل وجػػكز رفػػع اليوػػؿ مػػع  وػػاّ  فادتػػل 

ػا لميوػؿ ، كةإػػ   معيػ  المعوػض ،  ذا  يروػد التاكوػد عمػ   فك المسػافر كػاف مّزمن
سعره كمل  السور  مةاذاتل ، فإذا  رودت المعوض الطكومض  ك الدائمض كجػب الرفػع 
 ك ريجل  ، كلاذا ذهب سو كول كاليةاة  ل  كجكب الرفع في يةك :  يت كماليػؾ 
؛ يفك الجممػػض اجسػػموض تعوػػد الذ ػػات فوّئماػػا الرفػػع ؛ كييكػػل  يروػػد معيػػ  المعوػػض 

مّـز لصاة ل ، ككذلؾ يةك : كؿ رجؿ كإوعتيل ، فمعي  المّزمض ؛ فالماؿ 
المعوػػػػض المّزمػػػػض هيػػػػا كاإػػػػةض ؛ كعمػػػػ  هػػػػذا ايسػػػػاس وي غػػػػي  ٍف وعسكػػػػر رفػػػػع 
(ةصعض( كيصػ اا فػي يةػك : كوػؼ  يػت كةصػعض مػف ذروػد  ؛ فػالمتكمـ  ذا  راد 
السػػػػؤاؿ عػػػػف ةػػػػاؿ المخاطىػػػػب مػػػػع ةصػػػػعض الذروػػػػد التػػػػي  اتػػػػت طعامػػػػل الػػػػدائـ 

فػػعى  ػػبى ، ك كذػػر مػػا  كالمة ػػكب رى ذا ةصػػد ةالػػل معاػػا فػػي مياسػػ ض معويػػض يىصى ، كاع
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وػػراد الدجلػػض ايكلػػ  ؛ كلاػػذا جعػػؿ سػػو كول كاليةػػاة هػػذا المذػػاؿ ممػػا وجػػكز فوػػل 
 الكجااف كالرفع  كذر ك جكد 

 مكا جر المععكؿ معل ، فود  روػد  ػل  ػدة ا لصػاؽ  مصػاة ل ؛ كلاػذا 
ذػػض  لػػ  دجلػػض (مػػع(  ذ  خػػذ ةكماػػا  رل  فك كجػػل جػػٌره ، هػػك  ةػػرب ايكجػػل الذّ

ّن .  معي  كعم
 فك ما وي غي التي ول عمول ،  عد ذكر هذه المآخذ ،  يكل وجب تصػةو  
المعاهوـ اليةكوض  ، ة ؿ ايخذ  اا في تعسور ال كاهد الور يوض ، لوككف تعسوريا 

التةروػؼ ، لاا مكافونا لما تدؿ عموػل مػف السػواؽ ، كج التػكاّ فوػل ، كسػالمنا مػف 
كتةروؼ دجلض ال ػاهد الور يػي مػف  جػؿ جعمػل مطا ونػا لواعػدة يةكوػض خاطئػض ، 

  ك ةاصرة ماخذ ك ور .
 كالمراجعالمصادر 

ػػػػرىب مػػػف لسػػػػاف العػػػرب ، ي ػػػػي ةوػػػاف اييدلسػػػػي (ت : - هػػػػػ( ْٕٓارت ػػػاؼ الإك
 ـ .ُْٖٗهػ َُْْتةووؽ كتعموؽ الدكتكر مصطع   ةمد اليٌماس ، الط عض ايكل  ، 

 ر اد  ل  عمـ ا عراب، لمةمػد  ػف  ةمػد  ػف ع ػد المطوػؼ الور ػي الكو ػي، ا-
هػػػػػ ُِْٓوىةوػػػػ  مػػػػراد ، دار الةػػػػدوث ، الوػػػػاهرة  ، -( تةووػػػػؽ دٓٗٔ ػػػػمس الػػػػدوف (ت :

 ـ .ََِْ 
هػػػ( ُْٓالاػػركم (ت :  المصػػادراييزهوػػض فػػي عمػػـ الةػػركؼ، لعمػػي  ػػف مةمػػد -

ض العر وػػض، مط عػػض الترةػػي ، دم ػػؽ ، تةووػػؽ: ع ػػد المعػػوف الممػػكةي، مط كعػػات مجمػػع المغػػ
 ـ.ُُٕٗ -هػُُّٗ

هػػػ( ع ػػد الػػرةمف  ػػف ٕٕٓ سػػرار العر وػػض ، ي ػػي ال ركػػات  ػػف ايي ػػارم (ت : - 
هػػػػ   ُّٕٕمةمػػػد  ػػػف سػػػعود ، تةووػػػؽ مةمػػػد  اجػػػت ال وطػػػار ، مط عػػػض الترةػػػي ، دم ػػػؽ 

 ـ . ُٕٓٗ
السػػوكطي  اي ػػ اه كاليظػػائر فػػي اليةػػك لجػػّؿ الػػدوف ع ػػد الػػرةمف  ػػف   ػػي  كػػر-

هػ( كإع ةكا ول غرود ال ػوه ، الط عػض الذايوػض ، دار الكتػب العمموػض ،  وػركت ُُٗ(ت : 
 ـ .ََِٕهػ   ُِْٖ، 
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هػػػ( ي ػػي  كػػر مةمػػد  ػػف السػػرم ، ُّٔايصػػكؿ فػػي اليةػػك: ج ػػف السػػراج (ت -
، مط عػػػػػػػػض اليعمػػػػػػػػاف، اليجػػػػػػػػؼ اج ػػػػػػػػرؼ ُتةووػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػدكتكر ع ػػػػػػػػد الةسػػػػػػػػوف العتمػػػػػػػػي، ج

 ـ.ُّٕٗهػ ُّّٗ عض ايعظمي،  غداد، مط ِـ، جُّٕٗهػ ُّّٗ
هػػػ( ي ػػي ع ػػد ا الةسػػوف َّٕ عػػراب ذّذػػوف سػػكرة مػػف الوػػر ف ج ػػف خالكوػػل (ت

 ـ .ُُْٗهػ   َُّٔ ف اةمد، مط عض دار الكتب المصروض، الواهرة، 
 عػػػػراب الةػػػػدوث الي ػػػػكم ، ي ػػػػي ال وػػػػاّ ع ػػػػد ا  ػػػػف الةسػػػػوف العك ػػػػرم (ت : -

 ـ .ُٖٗٗهػ   َُْٔر العكر المعاصر ،  وركت ل ياف ، هػ( الط عض ايكل  ، دأُٔ
ا عػػػراب عػػػف ةكاعػػػد ا عػػػراب ج ػػػف ه ػػػاـ، تةووػػػؽ: الػػػدكتكر عمػػػي فػػػكدة يوػػػؿ، -
 ـُُٖٗالرواض، 

هػػ(   ةمػد  ػف مةمػد، تةووػؽ: زهػر ّّٖ عراب الور ف ي ي جععر اليةػاس (ت-
 ـ، ُٕٕٗهػ   ُّٕٗغازم زاهد، مط عض العايي،  غداد 

، ي ػػػػي جععػػػػر  ةمػػػػد  ػػػػف مةمػػػػد  ػػػػف  سػػػػماعوؿ اليةػػػػاس (ت :   عػػػػراب الوػػػػر ف-
هػػ( اعتيػ   ػل ال ػوه خالػد العمػي ، الط عػض ايكلػ  ، دار المعرفػض ،  وػركت ، ل يػػاف ، ّّٖ
 ـ  .ََِٔهػ ُِْٕ

 عػػػراب الوػػػراّات السػػػ ع كعمماػػػا ، ي ػػػي جععػػػر مةمػػػد  ػػػف  ةمػػػد  ػػػف يصػػػر  ػػػف -
  ػك مةمػد ايسػوكطي ، الط عػض  هػ( إ ط يصل كعمؽ عمولَّٔخالكول ايص اايي (ت : 

 ـ .ََِٔهػ ُِْٕايكل  ، دار الكتب العمموض ػ  وركت ، ل ياف ، 
اجةتػػػراح فػػػي عمػػػـ  صػػػكؿ اليةػػػك  لجػػػّؿ الػػػدوف ، ع ػػػد الػػػرةمف  ػػػف   ػػػي  كػػػر -

هػ( تةووؽ مةمد ةسف مةمد ةسف  سماعوؿ ، الط عض الذايوػض ، دار ُُٗالسوكطي (ت : 
 ـ .ََِٔ   ُِْٕف ، الكتب العمموض ،  وركت ، ل يا

هػػػ( دراسػػض ْٔٔ مػػالي ا ػػف الةاجػػب ، ي ػػي عمػػرك عذمػػاف  ػػف الةاجػػب (ت : -
ل يػػاف ، دار عمػػار ، –كتةووػػؽ الػػدكتكر فخػػر صػػال  سػػموماف ةػػدارة ، دار الجوػػؿ ،  وػػركت 

 ت(.-ايردف ، (د–عماف 
ا يصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػّؼ لع ػػد الػػرةمف كمػػاؿ الػػدوف ، ي ػػي ال ركػػات  ػػف -

هػ( ، ةدـ لل ككإع هكام ل كفاارسل ةسف ةمػد  إ ػراؼ الػدكتكر  موػؿ ٕٕٓ(ت: ايي ارم
 ـ  ُٖٗٗهػ  ُُْٖ دوع وعوكب ،  الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،   وركت ،

 يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ ، المعركؼ  تعسور ال وإاكم ، لياصػر الػدوف   ػي -
هػػػ(  عػػداد ُٗٔال ػػافعي ال وإػػاكم (ت :  الخوػػر ، ع ػػد ا  ػػف عمػػر  ػػف مةمػػد ال ػػورازم
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كتودوـ مةمد ع د الرةمف المرع ي ، الط عض ايكلػ  ، دار  ةوػاّ التػراث العر ػي ،  وػركت 
 ت( . -، ل ياف (د
 كإػػ  المسػػالؾ  لػػ  العوػػض  ػػف مالػػؾ ج ػػف ه ػػاـ، تةووػػؽ مةمػػد مةوػػي الػػدوف  -

 ـ .َُٖٗع د الةمود،  وركت، 
هػػػ( ي ػػي الواسػػـ ع ػػد الػػرةمف  ػػف َّْ(ت ا وإػػاح فػػي عمػػؿ اليةػػك لمزجػػاجي-

 ـ . ُّٕٗهػ   ُّّٗاسةاؽ، تةووؽ الدكتكر مازف الم ارؾ، الط عض الذايوض،  وركت، 
هػ(  ذور الدوف مةمػد  ػف وكسػؼ ، ْٕٓال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي (ت-

 هػ، ُِّٖمط عض السعادة، مصر، 
ةوؽ  يصكلل، الدكتكر ع د هػ( ْٕٓال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي، (ت : -

  ـ.ََِِهػ ُِّْالرزاؽ الماودم ، الط عض ايكل  ، دار  ةواّ التراث  العر ي،  وركت،
 ػدائع العكائػد ج ػف ةػوـ الجكزوػض ، ي ػي ع ػد ا مةمػد  ػف   ػي  كػر الدم ػوي ، -

  دارة الط اعض الميوروض ، مصر .
لػػدوف  ػػف مةمػػد، تةووػػؽ هػػػ(  ػػدر إْٗال رهػػاف فػػي عمػػـك الوػػر ف لمزرك ػػي (ت -

 مةمد   ي العإؿ، الط عض الذالذض،  وركت .
 غوػػض الكعػػاة فػػي ط وػػات المغػػكووف كاليةػػاة لمسػػوكطي، الط عػػض ايكلػػ  ، المكت ػػض -

 ـ ََِٔهػ   ُِْٕالعصروض ، صودا ،  وركت ، 
ال مغض في تاروه  ئٌمض المغػض ، لمجػد الػدوف مةمػد  ػف وعوػكب العوركز  ػادم (ت : -

تيػػ   ػػل كراجعػػل  ركػػات وكسػػؼ ه ػػكد ، الط عػػض ايكلػػ  ، المط عػػض العصػػروض ، هػػػ( اعُٕٖ
 ـ . ََُِهػ ُِِْصودا ،  وركت 

هػػػ(، ٕٕٓال وػػاف فػػي غروػػب  عػػراب الوػػر ف، ي ػػي ال ركػػات  ػػف ايي ػػارم، (ت: - 
 ـ.ُٗٔٗهػ_ ُّٖٗتةووؽ الدكتكر طل ع د الةمود، الواهرة،  

د مرتإػػػ   ػػػف مةمػػػد الةويػػػي تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاهر الوػػػامكس لمسػػػود مةمػػػ-
هػػػػ( اعتيػػػ   ػػػل ككإػػػع ةكا ػػػول الػػػدكتكر ع ػػػد المػػػيعـ خموػػػؿ   ػػػراهوـ َُِٓالزك وػػػدم ( ت :

هػػ ُِْٕكايستاذ كروـ سود مةمد مةمكد ، الط عض ايكل  ، دار الكتػب العمموػض ،  وػركت 
 ـ . ََِٕ  

رم (ت : تاكوػػؿ م ػػكؿ الوػػر ف ، ي ػػي مةمػػد ع ػػد ا  ػػف مسػػمـ  ػػف ةتو ػػض الػػدلويىكى -
 ـ ََِٕهػ   ُِْٖهػ( الط عض الذايوض ، دار الكتب العمموض ،  وركت ِٕٔ
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هػ( ي ي ال واّ ع د ا  ف الةسػوف، ُٔٔالت واف في  عراب الور ف لمعك رم (ت-
 ـ .ُٕٔٗتةووؽ: مةمد عمي ال جارم، مط عض عوس  ال ا ي الةم ي، مصر، 

  ػػػػػػف الةسػػػػػػوف العك ػػػػػػرم الت وػػػػػػاف فػػػػػػي  عػػػػػػراب الوػػػػػػر ف ي ػػػػػػي ال وػػػػػػاّ ع ػػػػػػد ا-
 ـ.ََِٓهػ ُِْٔهػ(، دار العكر،  وركت، ُٔٔ(ت:

تةروػر المعيػػ  السػػدود  كتيػػكور العوػػؿ الجدوػػد مػػف تعسػػور الكتػػاب المجوػػد (تعسػػور -
هػػػ( مؤسسػػض التػػاروه العر ػػي ، الط عػػض ُّّٗا ػػف عا ػػكر( مةمػػد الطػػاهر ا ػػف عا ػػكر (

 ـَََِهػ َُِْايكل  ،  وركت 

ؿ المواصد ج ف مالؾ، تةووؽ الدكتكر ي ااف وس ةسوف، تساوؿ العكائد كتكمو-
 ـ .ُٕٕٗمط عض الجامعض المستيصروض ،  غداد، 

التساوؿ لوراّات التيزوػؿ، الجػامع لموػراّات الع ػر، تػالوؼ مةمػد فاػد خػاركؼ، -
 ـُٗٗٗهػ َُِْمراجعض مةمد كروـ راج ،  وه الويٌراّ  دم ؽ، الط عض ايكل ، 

هػ( كجػّاؿ الػدوف السػوكطي ْٖٔالدوف المةمي ( ت :  تعسور الجّلوف لجّاؿ-
 ـ .ََِٓهػ   ُِْٔهػ( ، الط عض الذايوض ع رة ، دار ا ف كذور  وركت ُُٗ( ت : 

هػ( لعماد الدوف   ي العداّ  سماعوؿ ْٕٕتعسور الور ف العظوـ ج ف كذور (ت
 ـ .َُٖٗهػ   ََُْالدمسوي، دار المعرفض  وركت، 

هػػ( الط عػض َٔٔمعاتو  الغوب ، لعخػر الػدوف الػرازم (ت :  التعسور الك ور ،  ك-
 ـ .ََُِهػ ُِِْالرا عض ، دار  ةواّ التراث العر ي ،  وركت ، ل ياف ، 

هػػ( ي ػػي جععػػر مةمػد  ػػف جروػػر، َُّجػامع ال وػػاف عػف تاكوػػؿ  م الوػػر ف، (ت-
ال ػا ي (، كالط عػض الذايوػض مط عػض مصػطع  ُْ-ُتةووؽ:/ مةمكد مةمػد  ػاكر، ايجػزاّ (

 ـ،ُْٓٗهػ   ُّّٕالةم ي  ووض ايجزاّ، مصر 
هػػ( ، َُّجامع ال واف عػف تاكوػؿ  م الوػر ف، لمةمػد  ػف جروػر الط ػرم (ت:  -

 ـ.ََِٔ -هػُِْٔإ ط كتعموؽ مةمكد  اكر، دار  ةواّ التراث العر ي،  وركت، 
هػػػػ( مةمػػػد  ػػػف  ةمػػػد اييصػػػارم، الط عػػػض ُٕٔالجػػػامع يةكػػػاـ الورط ػػػي (ت : -

 ـ .ُٕٔٗهػ   ُّّٖالذالذض دار الكتاب العر ي، الواهرة، 
هػػ(، ةسػف  ػف ةاسػـ تةووػؽ ْٕٗالجي  الدايي في ةركؼ المعايي لممرادم (ت-

 ـ .ُٕٔٗهػ  ُّٔٗطل مةسف مؤسسض ، دار الكتب لمط اعض كالي ر، جامعض المكصؿ، 
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 هػػػ(ْٕٗالجيػػ  الػػدايي فػػي ةػػركؼ المعػػايي ، لمةسػػف  ػػف ةاسػػـ المػػرادم (ت:  -
تةووػػػؽ الػػػدكتكر فخػػػر الػػػدوف ة ػػػاكة ، كالػػػدكتكر مةمػػػد يػػػدوـ فاإػػػؿ ، الط عػػػض اييكلػػػ  ، دار 

 ـ ُِٗٗهػ  َُّْالكتب العمموض ،  وركت 
هػػ( ي ػي الةسػف عمػػي ّْٓالجػكاهر لمإػرور الجػامعي اليةػكم اجصػػ اايي (ت-

  ػػف الةسػػوف، المط ػػكع خطػػان تةػػت عيػػكاف:  عػػراب الوػػر ف الميسػػكب  لػػ  الزجػػاج، تةووػػؽ:
 هػ .ُّْٖ  راهوـ اجي ارم، المؤسسض المصروض العامض لمط اعض كالي ر، الواهرة، 

ةا ػػػػوض الخإػػػػرم عمػػػػ   ػػػػرح ا ػػػػف عووػػػػؿ عمػػػػ   لعوػػػػض ا ػػػػف مالػػػػؾ ، لمةمػػػػد  ػػػػف 
هػػػ(  ط ػػع  مط عػػػض دار  ةوػػاّ الكتػػب العر وػػػض ، ُِٕٖمصػػطع   ػػف ةسػػف الخإػػػرم (ت:

 .َُْٗمصر ، الواهرة ، 
ي عمػػ   لعوػػض ا ػػف مالػػؾ، مةمػػد  ػػف عمػػي ةا ػػوض الصػػ اف عمػػ   ػػرح اي ػػمكي-
 ـ .ُْٕٗهػ   ُّٔٔهػ( مط عض عوس  ال اب الةم ي، مصر، َُِٔالص اف (ت
هػػػػ( ََٗهػػػػ( عمػػػ   ػػرح اي ػػػمكيي (ت : يةػػػك َُِٔةا ػػوض الصػػػ اف (ت : - 

هػػػػ  ُِّْعمػػػ   لعوػػػض ا ػػػف مالػػػؾ، تةووػػػؽ: مةمػػػكد  ػػػف الجموػػػؿ، الط عػػػض اييكلػػػ ، الوػػػاهرة، 
 ـ،ََِِ 

ؿ الوػػراّات السػػ ع ، ي ػػي عمػػي الةسػػف  ػػف ع ػػد الغعػػار العارسػػي الةجػػض فػػي عمػػ-
هػػػػ( تةووػػػؽ ال ػػػوه عػػػادؿ  ةمػػػد ع ػػػد المكجػػػكد ، كال ػػػوه عمػػػي مةمػػػد ّٕٕاليةػػػكم (ت : 

 ـ .ََِٕهػ ُِْٖمعكض ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف ، 
ايفغػػايي ، هػػػ( تةووػػؽ سػػعود َّْةجػػض الوػػراّات ، ي ػػي زرعػػض (ت : ةػػكالي -

 ـ . ُْٖٗق  َُْْالط عض الرا عض ، مؤسسض الرسالض 
هػػ( ، تةووػؽ مةمػد عمػي ِّٗالخصائص  ، ي ي العت  عذماف  ف جي  (ت: -

 ـُٔٓٗ-ـ ُٓٓٗاليجار، مط عض دار الكتب المصروض، الواهرة 
هػػ( ، تةووػؽ ع ػد الةموػد ِّٗالخصائص  ، ي ي العت  عذماف  ف جيي (ت: -

 ـ .ََِٖهػ ُِْٗ عض الذايوض ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف ، الايداكم ، الط
الدراسات المغكوض في العػراؽ ، فػي اليصػؼ ايكؿ مػف الوػرف الع ػروف  الػدكتكر -

 ـ.ُُٖٗع د الج ار جععر الوزاز، دار الر ود لمي ر،  غداد، 
وف الدر المصكف في عمـك الكتاب المكيػكف، يةمػد  ػف وكسػؼ المعػركؼ  السػم-
هػػػػػ( ، تةووػػػػؽ ايسػػػػتاذ الػػػػدكتكر  ةمػػػػد مةمػػػػد الخػػػػراط  ،الط عػػػػض الذايوػػػػض ٕٔٓالةم ػػػػي (ت:

 ـ.ََِّ-هػُِْْ،
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هػػ( ، ي ػي  كػر ْْٕهػػ  ك ُْٕدجئؿ ا عجاز لعود الوػاهر الجرجػايي ( ت : -
هػػػػ   ُّٖٗع ػػػد الوػػػاهر  ػػػف ع ػػػد الػػػرةمف  ػػػف مةمػػػد ، دار المعرفػػػض ،  وػػػركت ، ل يػػػاف ، 

 ـ .ُٕٖٗ
، جمع كتةووؽ ك ػرح دكتػكر ةسػوف يصػار، الط عػض الذايوػض ، دار دوكاف جموؿ -

 مصر لمط اعض ،
رصػػػؼ الم ػػػايي فػػػي  ػػػرح ةػػػركؼ المعػػػايي ، يةمػػػد  ػػػف ع ػػػد اليػػػكر المػػػالوي -

هػػػػ(، تةووػػػؽ ايسػػػتاذ الػػػدكتكر  ةمػػػد مةمػػػد الخػػػراط، الط عػػػض الذالذػػػض ، دار الومػػػـ، َِٕ(ت:
 ـ.ََِِ-هػُِِْدم ؽ ، 

وػػر ف العظػػوـ كالسػػ ع المذػػايي ، ي ػػي العإػػؿ  ػػااب ركح المعػػايي فػػي تعسػػور ال-
هػػػػ( ، إػػػ طل كصػػػةةل عمػػػي ع ػػػد َُِٕالػػػدوف السػػػود مةمػػػكد ا لكسػػػي ال غػػػدادم (ت : 

 ـ .ََِٓهػ ُِْٔال ارم عطوض ، الط عض الذايوض ، دار الكتب العمموض،  وركت 
 هػػ(ٕٗٓزاد المسور في عمـ التعسور ، ي ي العرج ا ف الجكزم ال غػدادم (ت : -

 ـ ُٕٔٗهػ ُّْٖالط عض ايكل  ، دم ؽ ، 
زاد المسور في عمـ التعسور،  ي ي العرج جماؿ الدوف ع د الرةمف  ف عمي  ف -

هػػػ(، كإػػع ةكا ػػػول،  ةمػػد  ػػمس الػػدوف ، الط عػػض الذايوػػػض ، دار ٕٗٓمةمػػد الجػػكزم (ت:
 ـ.ََِِهػ ُِِْالكتب العمموض،  وركت ، 

وػؽ الػدكتكر ةسػف هيػداكم ، الط عػػض سػٌر صػياعض ا عػراب ، ج ػف جيػي ، تةو- 
 ـ .ُٖٓٗهػ   َُْٓايكل  ، دار العمـ ، دم ؽ ، 

هػػػ( كإػػع ةكا ػػول ، كخػػرج  ةادوذػػل فػػؤاد ُِّالسػػورة الي كوػػض ج ػػف ه ػػاـ (ت : -
هػػػػػػ ُِْْ ػػػػػف عمػػػػػي ةػػػػػافظ ، الط عػػػػػض الذايوػػػػػض ، دار الكتػػػػػب العمموػػػػػض ،  وػػػػػركت ، ل يػػػػػاف 

 ـ .ََِّ 
لؾ ، ل اػاّ الػدوف ع ػد ا  ػف عووػؿ الامػدايي  رح ا ف عووؿ عم   لعوض ا ف ما-

هػ(  تةووؽ مةمد مةوي الدوف ع د الةمود، ، الط عض الرا عض ع ػرة ، ٕٗٔالمصرم (ت : 
 ـ.ُْٔٗهػ   ُّْٖمط عض السعادة، مصر، 

هػػ(  ػدر الػدوف مةمػد  ػف مةمػد  ػف ٖٔٔ رح  لعوض ج ػف مالػؾ ج ػف اليػاظـ (ت-
 هػ .ُُِّع د ا، مط عض الودس،  وركت، 
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 رح التساوؿ ، تسػاوؿ العكائػد كتكموػؿ المواصػد ، لجمػاؿ الػدوف مةمػد  ػف ع ػد -
هػػ( تةووػؽ  ةمػد السػود عمػي ، المكت ػض التكفوووػض ِٕٔا  ف مالؾ الطائي اييدلسي (ت : 

 ت( .-، الواهرة ، مصر (د
هػػػ( تةووػػؽ كدراسػػض مةمػػد ع ػػد الي ػػي مةمػػد ْٕٗ ػػرح التسػػاوؿ لممػػرادم (ت : -

 ـ .ََِٔهػ   ُِْٕ ود ، الط عض ايكل  ، الواهرة  ةمد ع
 رح التصرو  عم  التكإو  عم   لعوض ا ف مالؾ، لخالػد  ػف ع ػد ا ايزهػرم -

، جامعض الواهرة ، (دَٓٗ(ت:   ت( .-هػ( تةووؽ  ةمد السود سود  ةمد، دار العمـك
هػػػ( عمػػي  ػػف مػػؤمف ٗٔٔ ػػرح جمػػؿ الزجػػاجي ج ػػف عصػػعكر ا  ػػ ومي (ت : -

ـ َُٖٗهػػػػػ ََُْتةووػػػؽ الػػػػدكتكر صػػػ اح   ػػػػك جيػػػػاح ،  ةوػػػاّ التػػػػراث ا سػػػّمي  غػػػػداد 
 ـ .ُِٖٗهػ َُِْ

هػػػ( عمػػي  ػػف مػػؤمف ٗٔٔ ػػرح جمػػؿ الزجػػاجي ج ػػف عصػػعكر ا  ػػ ومي (ت : -
تةووؽ كإ ط  يس  دوكم ، الط عض ايكل  ، دار  ةواّ التراث العر ي ،  وػركت ، ل يػاف ، 

 ـ .ََِّهػ   ُِْْ
العرزدؽ ،  رح  وموا ةاكم ، الط عض ايكل  ، دار الكتاب ال يايي ،  رح دوكاف -

 ـ .ُّٖٗ

هػ( مةمد  ف الةسف، ٖٔٔ رح الرإي عم  الكافوض لمرإي ايستر اذم (ت-
 ـ .ُٖٕٗهػ   ُّٖٗتةووؽ وكسؼ ةسف عمر  وركت 

 رح  ذكر الذهب لمعرفض كّـ العرب ج ف ه اـ، تةووؽ مةمد مةوي الدوف -
 ـ .ُّٔٗهػ   ُِّٖالط عض التاسعض، مط عض السعادة، مصر،  ع د الةمود،
هػػػػ( ةووػػػل كعمػػػؽ عموػػػل مةمػػػد خوػػػر  ُٕٔ ػػػرح  ػػػذكر الػػػذهب ج ػػػف ه ػػػاـ (ت-

 ـ .ُٗٗٗهػ   َُِْطعمض ةم ي  ، الط عض اييكل  ، دار المعرفض ،  وركت ، 
هػػ( لجمػاؿ الػدوف   ػي ع ػد ُٕٔ رح عمدة الةافظ كعدة الّفظ ج ػف مالػؾ (ت-

هػػػػػ   ُّٕٗمةمػػػػد، تةووػػػػؽ ع ػػػػد الػػػػرةمف عػػػػدياف الػػػػدكرم، مط عػػػػض العػػػػايي،  غػػػػداد، ا 
 ـ .ُٕٕٗ

هػػػػػ( عمػػػػي  ػػػػف فإػػػػاؿ، تةووػػػػؽ ْٕٗ ػػػػرح عوػػػػكف ا عػػػػراب لممجا ػػػػعي (ت :  -
الػػػػػػػػػدكتكر ةيػػػػػػػػػػا جموػػػػػػػػػػؿ ةػػػػػػػػػػداد، الط عػػػػػػػػػض ايكلػػػػػػػػػػ ، مكت ػػػػػػػػػػض الميػػػػػػػػػػار، الزرةػػػػػػػػػػاّ، ايردف 

 ـ. ُٖٓٗهػ َُْٔ
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ايي ػارم، تةووػؽ ع ػد السػّـ مةمػد  رح الوصائد الس ع الطكاؿ، ي ي  كر  ف -
 ـ ُّٔٗهركف، دار المعارؼ، الواهرة، 

 ػػرح ةطػػر اليػػدل ك ػػؿ الصػػدل ج ػػف ه ػػاـ ، تةووػػؽ مةمػػد مةوػػي الػػدوف ع ػػد -
 ـ .ُّٔٗهػ ُّّٖالةمود، الط عض الذالذض ، مط عض السعادة ، مصر 

 ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب ، لرإػػي الػػدوف مةمػػد  ػػف الةسػػف ايسػػترا اذم (ت : -
هػ( ةدـ لل ككإع ةكا ول كفاارسل الدكتكر  موؿ  دوع وعوكب ، الط عػض الذايوػض ، دار ٖٔٔ

 ـ .ََِٕهػ ُِْٖالكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 
هػػػ( توػػدوـ  ةمػػد ةسػػف ّٖٔ ػػرح كتػػاب سػػو كول ، ي ػػي سػػعود السػػورافي (ت : -

هػػ ُِْٗل ػاف ، مادلي ، كعمي سود عمي ،  الط عض ايكل  ، دار الكب العمموض ،  وركت 
 ـ .ََِٖ

هػػػ( جمػػاؿ الػػدوف  ػػف ُٕٔ ػػرح الممةػػض ال دروػػض فػػي عمػػـ العر وػػض ج ػػف ه ػػاـ (ت-
وكسػػؼ  ػػف  ةمػػد  ػػف ع ػػد ا اجيصػػارم، تةووػػؽ: الػػدكتكر هػػادم ياػػر، مط عػػض الجامعػػض، 

 ـ .ُٕٕٗهػ   ُّٕٗ غداد، 

،  هػ( تةووؽ الدكتكر فائز فارسْٔٓ رح الممع ج ف  رهاف العك رم (ت : -  
 ـ .ُْٖٗهػ َُْْالط عض ايكل  ، الككوت ، 

 ػػػرح المعصػػػؿ فػػػي صػػػيعض ا عػػػراب ، المكسػػػـك  ػػػالتجمور ، لصػػػدر ايفاإػػػؿ -
هػػػػ( تةووػػػؽ الػػػدكتكر ع ػػػد الػػػرةمف  ػػػف سػػػموماف ُٕٔالواسػػػـ  ػػػف الةسػػػوف الخػػػكارزمي (ت : 

 العذوموف ، مكض المكرمض ، جامعض  يـل الورل .

كفؽ الدوف وعوش  ف عمي  ف وعوش هػ( مّْٔ رح المعصؿ ج ف وعوش (ت-
 هػ ُّٖٔاليةكم، الواهرة، 

هػػ( ّْٔ رح المعصؿ  ، لمكفػؽ الػدوف وعػوش  ػف عمػي  ػف وعػوش اليةػكم (ت:-
كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر  موؿ  ػدوع وعوػكب، الط عػض اييكلػ  ، دار الكتػب العمموػض ، 

  ـ.ََُِ -هػ ُِِْ وركت ، 
المكسػػػـك  ػػػالتجمور ، لصػػػدر ايفاإػػػؿ  ػػػرح المعصػػػؿ فػػػي صػػػيعض ا عػػػراب ، -

هػػػػ( تةووػػػؽ الػػػدكتكر ع ػػػد الػػػرةمف  ػػػف سػػػموماف ُٕٔالواسػػػـ  ػػػف الةسػػػوف الخػػػكارزمي (ت : 
 العذوموف ، مكض المكرمض ، جامعض  يـل الورل .
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هػ( ا ي عمر عذماف  ػف عمػر، ْٔٔ رح الكافوض يظـ الكافوض ج ف الةاجب (ت-
ي، مط عػػػػػػض اجدب، اليجػػػػػػؼ اج ػػػػػػػرؼ ، تةووػػػػػػؽ: الػػػػػػدكتكر مكسػػػػػػ   يػػػػػػام عمػػػػػػكاف العمومػػػػػػ

 ـ َُٖٗهػ ََُْ
الصػػػاة ي فػػػي فوػػػل المغػػػض العر وػػػض كمسػػػائماا كسػػػيف العػػػرب فػػػي كّماػػػا ، ي ػػػي -

هػ( عمؽ عمول ، ككإػع ةكا ػول  ةمػد ةسػف ّٓٗالةسوف  ةمد  ف فارس  ف زكروا (ت : 
 ـ .ََِٕهػ ُِْٖ سج ، الط عض الذايوض ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

هػ ( ََْهػ  ك ةكالي ّّٗالصةاح لإلماـ  سماعوؿ  ف ةماد الجكهرم (ت : -
 ـ .ََِٕهػ ُِْٖاعتي   ل خموؿ مامكف  وةا ، الط عض ايكل  ، دار المعرفض ، ل ياف 

هػػػ  المسػػم  : ٕٔٔصػػةو  مسػػمـ   ػػرح ا مػػاـ مةوػػي الػػدوف اليػػككم المتػػكف   -
ه خموػػػؿ مػػػامكف  ػػػوةا ، الط عػػػض المياػػػاج  ػػػرح صػػػةو  مسػػػمـ  ػػػف الةجػػػاج ، تةووػػػؽ ال ػػػو

 ـ .ََِٕهػ ُِْٖالذايوض ع رة ، دار المعرفض ،  وركت ، ل ياف ، 
 عدة الصا روف كذخورة ال اكروف ج ف ةوـ الجكزوض . -

هػػ( تةووػؽ ُٕٔعمدة الةافظ كعدة الّفظ ، لجماؿ الدوف مةمد  ػف مالػؾ (ت : 
هػػػػػػ َُّْايكلػػػػػ  ، الوػػػػػاهرة ،  ةمػػػػػد  ػػػػػف   ػػػػػراهوـ  ػػػػػف ع ػػػػػد المػػػػػكل  الميغويػػػػػيل ، الط عػػػػػض 

 ـ .ََِٗ 
هػ( في  رح الدرة ايلعوػض ج ػف معػط (ت: ّٗٔالغرة المخعوض ج ف الخ از (ت: -

 ـ. ُُٗٗهػ  ُُُْهػ( مط عض العايي،  غداد ِٖٔ
غوث اليعع في الوراّات الس ع ، لم وه عمي اليكرم  ف مةمػد السعاةسػي (ت : -

افعي الةعوػػاف ، الط عػػض ايكلػػ  ، دار الكتػػب هػػػ( تةووػػؽ مةمػػد  ػػف ع ػػد السػػموع ال ػػُُُٖ
 ـ . ََِْهػ ُِْٓالعمموض ،  وركت ، ل ياف ، 

فػػت  ال ػػارم  ػػرح صػػةو  ال خػػارم ، لإلمػػاـ الةػػافظ  ةمػػد  ػػف عمػػي  ػػف ةجػػر -
العسػػوّيي ، تةووػػؽ ال ػػوه ع ػػد العزوػػز  ػػف ع ػػد ا  ػػف  ػػاز ، الط عػػض الذايوػػض ، دم ػػؽ ، 

 ـ .َََِهػ ُُِْ
لكسػػػومض  ػػػرح الػػػدركة الوتومػػػض ، لم ػػػوه مةمػػػد  ػػػف عمػػػي  ػػػف ةسػػػوف فرائػػػد اليةػػػك ا-

ػػار، الط عػػض ايكلػػ  ، دار  المػػالكي المكػػي ، لػػـ وعػػرؼ تػػاروه كفاتػػل ، تةووػػؽ مةمػػكد يصك
 ـ ََِٖهػ   ُِْٗالكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 
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هػ( دراسض كتةووؽ الدكتكر ِْْالعكائد كالوكاعد ، لعمر  ف ذا ت الذمايويي (ت : -
 ُِْْ د الكهاب مةمكد الكةمض ، الط عض ايكل  ، مؤسسض الرسػالض ،  وػركت ، ل يػاف ، ع
 ـ .ََِّ  

فػػػي اليةػػػك العر ػػػي، ةكاعػػػد كتط وػػػؽ، لمػػػدكتكر ماػػػدم المخزمػػػي، الط عػػػض اجكلػػػ ، 
 . ُْٔٗ وركت، 

كتػػاب  سػػ اب اليػػزكؿ ي ػػي الةسػػف عمػػي  ػػف  ةمػػد الكاةػػدم اليوسػػا كرم (ت : -
 ـ .ََِْهػ ُِْْ، مكت ض التراث ا سّمي ، الواهرة ،  هػ( الط عض ايكل ْٖٔ

هػ( ي ي  كػر  ةمػد  ػف مكسػ  ِّْكتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد (ت-
 ـ، ُِٕٗهػ   ُِّٗتةووؽ: الدكتكر  كةي إوؼ، دار المعارؼ، مصر، 

هػػػ( تةووػػؽ َُٖالكتػػاب ،  ك كتػػاب سػػو كول ، ي ػػي   ػػر عمػػرك  ػػف عذمػػاف (ت-
 ـ.ُٔٔٗةمد هاركف، الط عض ايكل ، دار الومـ ، الواهرة ع د السّـ م
هػػػ( ، عمػػؽ َُٖالكتػػاب،  ك كتػػاب سػػو كول، ي ػػي   ػػر عمػػرك  ػػف عذمػػاف (ت:-

عمول ككإع ةكا ول كفاارسل ، د  موؿ  دوع وعوكب ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموػض 
 ـ .ُٗٗٗهػ   َُِْ،  وركت ، ل ياف ، 

لوػراّات السػ ع كعمماػا ، ي ػي مةمػد مكػي  ػف   ػي كتاب الك ؼ عف كجػكه ا- -
هػػػػ( تةووػػػؽ الػػػدكتكر مةوػػػي الػػػدوف رمإػػػاف ، الط عػػػض الرا عػػػض ، ّْٕطالػػػب الووسػػػي (ت : 

 ـ .ُٕٖٗهػ َُْٕمؤسسض الرسالض ،  وركت ، ل ياف 

الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوكف ايةاكوؿ في كجكه التاكوؿ -
 هػ( جار ا مةمكد  ف عمر، دار الكتاب العر ي،  وركت . ِٖٓلمزمخ رم (ت

الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوػكف ايةاكوػؿ فػي كجػكه التاكوػؿ ، ي ػي -
، رت ػػػل كإػػػ طل  هػػػػ( ّٖٓالواسػػػـ جػػػار ا مةمػػػكد  ػػػف عمػػػر  ػػػف مةمػػػد الزمخ ػػػرم (ت:

كصػػػةةل ، مةمػػػد ع ػػػد السػػػّـ  ػػػاهوف ، الط عػػػض الذالذػػػض ، دار الكتػػػب العمموػػػض،  وػػػركت، 
 ـ .ََِّ-هػُِْْ

هػػ( َّٕكتاب معايي الوراّات ، ي ي ميصكر مةمد  ف  ةمػد ايزهػرم (ت : -
تةووؽ ال وه  ةمد فرود المزودم ، ةدكـ لل ، كةركظػل الػدكتكر فتةػي ع ػد الػرةمف ةجػازم ، 

وض المغض العر وض ، جامعض الواهرة ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموػض ،  وػركت ، ل يػاف كم
 ـ .ُٗٗٗهػ   َُِْ
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هػػػػ( ٗٗٓك ػػػؼ الم ػػػكؿ فػػػي اليةػػػك لعمػػػي  ػػػف سػػػموماف الةوػػػدرة الوميػػػي (ت : -
هػػ َُْْتةووؽ الدكتكر هػادم عطوػض عمػر ، الط عػض ايكلػ  ، مط عػض ا ر ػاد ،  غػداد ، 

 ـ .ُْٖٗ  
ب ا عراب،لمعاإؿ ايسعراوويي، تةووؽ: ع د ال اةي ع ػد السػّـ الخزرجػي، ل ا-

 ـ.ُٕٗٗ -هػُّٗٗرسالض ماجستور، مودمض  ل  جامعض ايزهر، كموض المغض العر وض، 
الم ػػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب ، ي ػػػي جععػػػر عمػػػر  ػػػف عػػػادؿ الدم ػػػوي الةي مػػػي  -

لمكجػػكد، كال ػػوه عمػػي مةمػػد هػػػ، تةووػػؽ ال ػػوه عػػادؿ  ةمػػد ع ػػد اَٖٖالمتػػكف   عػػد سػػيض 
 ـ.ُٖٗٗ-هػُُْٗمعكض، الط عض اييكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، 

لسػػػاف العػػػرب ،ي ػػػػي العإػػػؿ جمػػػػاؿ الػػػدوف مةمػػػػد  ػػػف مكػػػػـر  ػػػف ميظػػػػكر (ت: -
 ـ.ََِّهػ( ، الط عض الذايوض، دار صادر ،  وركت ، ُُٕ

عطػار ، الط عػض لوس في كّـ العرب ج ف خالكول ، تةووػؽ  ةمػد ع ػد الغعػكر -
 ـ .ُٕٗٗهػ   ُّٗٗالذايوض ، مكض المكرمض ، 

مػػػاّات الوػػػر ف ليػػػكر الػػػدوف   ػػػي الةسػػػف عمػػػي  ػػػف الةسػػػوف  ػػػف عمػػػي الإػػػرور -
هػػػػػ( صػػػػاةب ّْٓاليةػػػػكم ال ػػػػاةكلي ايصػػػػ اايي ، المموػػػػب  جػػػػامع العمػػػػـك اليةػػػػكم (ت : 
وادر ع د الرةمف كتاب :  عراب الور ف الميسكب خطان  ل  الزجاج ، تةووؽ الدكتكر ع د ال

هػػػػػػػ ُِْْالسػػػػػػعدم ، الط عػػػػػػض ايكلػػػػػػ  ، دارايي ػػػػػػار لمط اعػػػػػػض كالي ػػػػػػر، العػػػػػػراؽ ،  غػػػػػػداد 
 ـ . ََِّ 

هػػػػ( معمػػػر  ػػػف مذيػػػ ، تةووػػػؽ: مةمػػػد فػػػؤاد َُِمجػػػاز الوػػػر ف ج ػػػي ع وػػػدة (ت-
 ـ  ُْٓٗ ـ،ُِٔٗهػ   ُُّٖ -هػ   ُّْٕسركوف، مط عض السعادة، مصر، 

 ػػف وةوػ  ذعمػػب، تةووػػؽ: ع ػد السػػّـ مةمػػد مجػالس ذعمػػب،   ػػك الع ػاس  ةمػػد -
 ـ.ُْٖٗهركف، دار المعارؼ، مصر، 

مجوػب اليػدا  لػ   ػػرح ةطػر اليػدل ، لجمػػاؿ الػدوف ع ػد ا  ػػف مةمػد  ػف عمػػي -
هػ( تعموؽ كتخػروج مةمػكد ع ػد العزوػز مةمػكد ، الط عػض ايكلػ  ، دار ِٕٗالعاكاي (ت : 

 ـ .ََِٔهػ   ُِْٕالكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف ػ 
المةتسىب فػي ت وػوف كجػكه  ػكاذ الوػراّات كا وإػاح عياػا ، ي ػي العػت  عذمػاف -

هػػػػ( دراسػػػض كتةووػػػؽ مةمػػػد ع ػػػد الوػػػادر عطػػػا ، الط عػػػض ايكلػػػ  ، دار ِّٗ ػػػف جيػػػي (ت :
 ـ . ُٖٗٗهػ ُُْٗالكتب العمموض ،  وركت ، 
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 هػػ(تةووؽ  َِٕالمةرر في اليةك ، لعمر  ػف عوسػ   ػف  سػماعوؿ الارمػي (ت:
هػ ُِْٔ، د ، ميصكر عمي مةمد ع د السموع ، الط عض اييكل  ، دار السّـ ، الواهرة ، 

 ـََِٓ 
هػػ(،   ػي مةمػد ُْٓالمةرر الكجوز في تعسػور الكتػاب العزوػز ج ػف عطوػض (ت-

ع د الةؽ  ف عطوض اييدلسي، تةووؽ ع ػد ا   ػراهوـ اييصػارم كالسػود ع ػد العػاؿ السػود 
 ـُٕٔٗهػ   ُّْٖكل ، دم ؽ   راهوـ، الط عض اج

المةػػرر الػػكجوز فػػي تعسػػور الكتػػاب العزوػػز، لمواإػػي   ػػي مةمػػد ع ػػد الةػػؽ  ػػف -
هػػػ( تةووػػؽ ع ػػد السػػّـ ع ػػد ال ػػافي مةمػػد، الط عػػض ْٔٓغالػػب  ػػف عطوػػض اييدلسػػي (ت:

 ـ.ََُِ-هػُِِْايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت، 
هػ(   ي مةمد ع د ا  ف اةمػد َُٕمدارؾ التيزوؿ كةوائؽ التاكوؿ لميسعي (ت-

 .ّٕٓ/ِ ف ع د ا  ف يصر، دار الكتاب العر ي،  وركت، ل ياف، 
المسػػػػائؿ الم ػػػػكمض ، ي ػػػػي عمػػػػي الةسػػػػف  ػػػػف  ةمػػػػد  ػػػػف ع ػػػػد الغعػػػػار العارسػػػػي 

هػ( ةر ه كعمكؽ عموػل الػدكتكر وةوػ  مػراد ، الط عػض اييكلػ  ، دار الكتػب العمموػض ، ّٕٕ(ت:
 ـ ََِّهػ   ُِْْ وركت ، 

هػػ( دراسػض كتةووػؽ: ْٔٗالمستيور في الوراّات الع ر ج ف سكار ال غػدادم (ت-
عمار  موف مةمد الددك،  إ راؼ الدكتكر ةاتـ صال  الإامف،  طركةض دكتكراه في المغػض 

 ـُٗٗٗهػ    وار َُِْالعر وض مودمض  ل  مجمس كموض اجداب، جامعض  غداد ، مةـر  
هػ( تةووػؽ واسػوف ّْٕي  ف   ي طالب الووسي(ت:م كؿ  عراب الور ف ، لمك -

 ـ.ُْٕٗ-هػُّْٗمةمد السكاس، دم ؽ ، 
هػػ(، تةووػؽ: الػدكتكر ةػاتـ صػال  ّْٕم كؿ اعراب الور ف لمكي الووسي (ت -

 ـ .َُٖٗهػ   ََُْـ،  ، ُٕٓٗهػ   ُّٓٗالإامف، دار الةروض لمط اعض،  غداد، 
هػػػػ( لجػػػّؿ الػػػدوف ع ػػػد ُُٗ(تالمطػػػالع السػػػعودة فػػػي  ػػػرح العروػػػدة لمسػػػوكطي -

الرةمف  ػف   ػي  كػر، تةووػؽ: الػدكتكر ي اػاف وػس ةسػوف ، مط عػض الجامعػض المستيصػروض، 
 ـ .ُٕٕٗ غداد، 

هػ( سعود  ف مسعدة المجا ي، تةووؽ: الػدكتكر ُِٓمعايي الور ف لأخعش (ت-
 ـ،ُُٖٗهػ   َُُْفائز فارس، الط عض الذايوض، 
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ود  ػػػف مسػػػعدة المعػػػركؼ  ػػػايخعش ايكسػػػط معػػػايي الوػػػراف  ،ي ػػػي الةسػػػف سػػػع-
هػػػ( كإػػع ةكا ػػول كفاارسػػل   ػػراهوـ  ػػمس الػػدوف، الط عػػض ايكلػػ  ، دار الكتػػب ُِٓ(ت:

 ـ.ََِِ-هػُِّْالعمموض،  وركت،  
هػػػػ( ي ػػػي زكروػػػا وةوػػػ   ػػػف زوػػػاد، تةووػػػؽ:  ةمػػػد َِٕمعػػػايي الوػػػر ف لمعػػػراّ (ت-

 ػػم ي، الط عػػض الذايوػػض، عػػالـ وكسػػؼ يجػػاتي كمةمػػد عمػػي اليجػػار، كع ػػد العتػػاح اسػػماعوؿ 
 ـَُٖٗالكتب،  وركت، 

عرا ػل ، ي ػي  سػةاؽ الزجػاج   ػراهوـ  ػف السػرم (ت: - هػػ( ُُّمعايي الوػر ف كاع
 ـ.ََِْهػ ُِْْتةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د  م ي، دار الةدوث، الواهرة 

معػػػايي اليةػػػك لمػػػدكتكر فاإػػػؿ صػػػال  السػػػامرائي، الط عػػػض ايكلػػػ  ، دار  ةوػػػاّ -
 ـ .ََِٕهػ  ُِْٖتراث العر ي ،  وركت ، ل ياف ال

معجػػػػـ ةػػػػركؼ المعػػػػايي فػػػػي الوػػػػر ف الكػػػػروـ ، معاػػػػـك  ػػػػامؿ مػػػػع تةدوػػػػد دجلػػػػض -
هػػػػػػ   ُُْٕايدكات ، لمةمػػػػػد ةسػػػػػف ال ػػػػػروؼ ، مؤسسػػػػػض الرسػػػػػالض ، الط عػػػػػض ايكلػػػػػ  ،  

 ـُٔٗٗ
هػػ( جمػاؿ الػدوف وكسػؼ ُٕٔمغيي الم وػب عػف كتػب ايعاروػب ج ػف ه ػاـ (ت-
  ف ع د ا اجيصارم، تةووؽ: مةوي الدوف ع د الةمود، الواهرة .  ف  ةمد

هػػػ(، فخػػر َٔٔمعػػاتو  الغوػػب فػػي تعسػػور الوػػر ف،  ك التعسػػور الك وػػر لمػػرازم (ت-
 ـ ُّٖٗ –ـ ُّْٗهػ   ُّٕٓ -هػ ُّّٓالدوف، المطع ض ال اوض، 

المعصػػػػؿ فػػػػي عمػػػػـ العر وػػػػض ،ي ػػػػي الواسػػػػـ مةمػػػػكد  ػػػػف عمػػػػر الزمخ ػػػػرم (ت: -
 ـ.ََِّ -هػ ُِْْ( ، الط عض ايكل ، دار الجوؿ،  وركت ، هػّٖٓ

ق( فػػي  ػػرح رسػػالض ا وإػػاح ي ػػي ْْٕق  ك ُْٕالموتصػػد لمجرجػػايي (ت : -
ق( ، ع ػػػػػد الوػػػػػاهر الجرجػػػػػايي، تةووػػػػػؽ: الػػػػػدكتكر كػػػػػاظـ  ةػػػػػر ّٕٕعمػػػػػي اليةػػػػػكم (ت : 

 ـ.ُِٖٗالمرجاف، دار الر ود،  غداد، 
هػػػ( تةووػػؽ ايسػػتاذ مةمػػد ع ػػد ِٖٓ الموتإػػب ، لمةمػػد  ػػف وزوػػد الم ػػرد (ت:-

 ت( .-الخالؽ عإومض، دار الكتاب،  وركت (د
هػػ( تةووػؽ: عػادؿ  ةمػد ع ػد المكجػكد كعمػي ٗٔٓالمورب ، ج ف عصعكر (ت:-

 ـ.ُٖٗٗ -ُُْٖمةمد معكض، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت،  
مةمػد كػروـ راجػ ، الموسر في الوراّات اير ع ع رة ، لمةمػد فاػد خػاركؼ ، ك -

 ـ .ََِٔهػ  ُِْٕ وركت -الط عض الرا عض ،  دم ؽ
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هػػ ُِْٖاليةك الكافي لأستاذ ع اس ةسف ، الط عض ايكلػ  ،  وػركت ، ل يػاف -
 ـََِٕ  

هػػػػػ( وكسػػػػؼ  ػػػػف ْٕٔاليكػػػػت فػػػػي تعسػػػػور كتػػػػاب سػػػػو كول لأعمػػػػـ ال ػػػػيتمرم (ت-
 ـ ُٕٖٗهػ   َُْٕسموماف  ف عوس ، الط عض ايكل ، الككوت، 

اليكت فػي تعسػور كتػاب سػو كول ، ي ػي الةجػاج وكسػؼ  ػف سػموماف  ػف عوسػ  -
ػػٍيًتمىرلم (ت :  هػػػ( ةػػر ه كإػػ ط يصػػل الػػدكتكر وىةوػػ  مػػراد، الط عػػض ايكلػػ  ، ْٕٔايعمػػـ ال ى

 ـ ََِٓهػ   ُِْٓدار الكتب العمموض ،  وركت ، 
هػ( ُُٗهمع الاكامع في  رح جمع الجكامع ، لجّؿ الدوف السوكطي ، (ت : -

 تةووؽ الدكتكر ع د الةمود هيداكم، المكت ض التكفوووض ، الواهرة ، مصر. 
الكسػػػوط فػػػي تعسػػػور الوػػػر ف المجوػػػد ، ي ػػػي الةسػػػف عمػػػي  ػػػف  ةمػػػد الكاةػػػدم  -

هػػػػ( تةووػػػؽ ال ػػػوه عػػػادؿ  ةمػػػد ع ػػػد المكجػػػكد كال ػػػوه عمػػػي مةمػػػػد ْٖٔاليوسػػػا كرم (ت:
 ـ                 ُْٗٗهػ/ُُْٓمعكض، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت،  
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 الكتاب القامسنحكياتي القرآنية : 
 مف بدع النحاة كالمفسريف صب عمى نزع القافض كالتضميفالن

 مقدمة
ٍمدي لٌمًل رىبل اٍلعىالىًموفى ، الركٍةمػًف الركًةوـً   ٍسـً الٌمًل الركٍةمػىًف الركًةوـً ، كاٍلةى
مكدو رىسيكًؿ ا ، كخاتىـً اليك ووف ،  مى  ميةى ػًمًؾ وىٍكـً الدلوًف ، كالصكّةي كالسكّـي عى ، مى

مى   ًلًل ك ٍصةاً ًل  ٍجمىًعوف ، مف اييصاًر كالماا جروف ، كالذوف ات عكهـ كعى
  إةسافو  ل  وكـً الدلوف 

ك عد ، فاذا كتا ي : اليصب عم  يزع الخافض كالتإموف مف  دع 
اليةاة كالمعسروف ،  ساؿ ا ، جؿك  ايل ،  ف ويعع  ل ال اةذوف كالدارسوف ، 
ا لكجال الكروـ ، الماـك  موف ، ّن خالصن  ك سالل س ةايل ،  ف وتو كمل ميلي عم

 ك عد 
فود كذر ما كتب ال اةذكف المةدذكف في مكإكع اليصب عم  يزع   

الخافض ، كفي مكإكع التإموف ، عم   يكاما مف المكاإوع اليةكوض 
ايصومض ، تومودنا لميةاة الودام  ، كهما في الةوووض ةكجف مختىمىواف ، 

، كمف  كمصيكعاف ، ترتكب عم  ايخذ  اما في  عراب الور ف كتعسوره مآخذ
يٍت  المعمكـ  فك الور ف الكروـ  يعًرب كفيسلر استيادنا  ل  الوكاعد اليةكوض التي ديكل
في كتب اليةك ، فتككف المآخذ التي كةع فواا المعر كف كالمعسركف ، 
مصدرها ك ساساا  ةكاؿ اليةاة ، لذلؾ كاف مف ال دواي  ف  يس اا  لواـ 

 جموعنا عم  ةد سكاّ .
ػػػا كػػػاف مكإػػػ كع ال ةػػػث وتعمػػػؽ  دراسػػػض ةإػػػوض يةكوػػػض فػػػي الوػػػر ف كلمك

الكػروـ ، تطمكػػب هػذا ايمػػر دراسػض هػػذا المكإػكع فػػي كتػب اليةػػك ، كت ػوىف مػػف 
خّؿ هذه الدراسض  فك اليةاة ةسكمكا اليصب عم  يزع الخافض عمػ  ةسػموف : 
ةواسي ، كسماعي ، كذه كا  ل   فك السػماعي ، ميػل مػا هػك ميطكػرىد ، كميػل مػا 

غور ميطكرىد ، ك دخمكا إمف هذا ال اب المععكؿ يجمل ، كةد كجدت اليةاة  هك
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كالمعسروف كذورنا ما ةريكا اليصب عم  يػزع الخػافض  التإػموف ،  ػؿ كذوػرنا مػا 
ةاكلكا ةٌؿ ما اعترل الوكؿ ايكؿ مف   كاؿ  الذايي ، كةد ت وكف لػي  فك مآخػذ 

ض الوػػػػر ف لموكاعػػػػد اليةكوػػػػض ايخػػػػذ  اػػػػذوف الوػػػػكلوف ، كػػػػاف سػػػػ  اا  خإػػػػاع لغػػػػ
 المستي طض مف   عار العرب .

كمف  جؿ   ف  ستكفي مسػائؿ اليصػب عمػ  يػزع الخػافض ، كمسػائؿ 
ًّ عمػ  ةػػدة ، اةتإػػ  دراسػتاا فػػي فصػموف ، جعمػػتي ايكؿ فػػي  التإػموف ، كيػػ

 اليصب عم  يزع الخافض ، كالذايي في التإموف 
 لقرآف الكريـالفصؿ األكؿ : النصب عمى نزع القافض في ا

المبحػػث األكؿ : تعػػدِّم الفعػػؿ فػػي القػػرآف الكػػريـ إلػػى مفعكلػػه بنفسػػه فػػي 
رى   مكاضع كبحرؼ الجٌر في مكاضع أيقى

ػػا  ف وكػػكف متعػػدونا  لػػ  مععكلػػل  يعسػػل ،  الععػػؿ المتعػػدم فػػي المغػػض  مك
مكا  ف وككف متعػدونا  لػ  مععكلػل  ةػرؼ الجػٌر ، يةػك :  يةك :  كرمتي زودنا ، كاع
مػػررتي  زوػػد ، كذمػػض  فعػػاؿ كردت فػػي المغػػض كالوػػر ف الكػػروـ جمعػػت  ػػوف هػػذوف 

، كيةػػك : و تغػػي  الإػػر وف مػػف التعػػدم ، يةػػك :  ػػكرتي زوػػدنا ، ك ػػكرتي لزوػػد
فإػػؿ ا ، كو تغػػي مػػف فإػػؿ ا ، كذمػػض  فعػػاؿ  خػػرل لػػـ تتعػػدك  لػػ  مععكلاػػا 
 يعسػػػاا ،  ػػػؿ تعػػػدكت  لوػػػل  ةػػػرؼ جػػػر فػػػي مكاإػػػع ، ك ةػػػرؼ جػػػرٍّ  خػػػر فػػػي 
رى ، كدراسض هاتوف الوإػوتوف ، وي غػي ةصػرها عمػ  الصػوغض يعسػاا  مكاإع  يخى

 ذا تغوػػرت صػػوغتل ، يةػػك : خرجػػتي  ؛ ييكػل كذوػػرنا مػػا تتغوػػر ةالػػض تعػٌدم الععػػؿ
 زود ، ك خرجتي زودنا ، كفوما واتي دراسػض هػذه الوإػوض اليةكوػض فػي يمػاذج مػف 
ايفعاؿ الور يوض التي تعػددت كاختمعػت ةػاجت تعػٌدواا  لػ  مععكلاػا ، كمػا كػاف 
ذلؾ  ٌج لتعػدد كاخػتّؼ المعػايي الموصػكدة ، مرت ػض ةسػب الةػركؼ الاجائوػض 

 كفوؽ كالر اد ، كالادل كالسداد .  ، كمف ا الت
ػػػا ، كوكلػػػل تعػػػال   : أتػػػى -ُ ّن جزمن : كرد  تػػػ  فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ فعػػػ

(}اليةؿ :  ػا ويٍ ػًركيكفى تىعىػالى  عىمك ايىلي كى ّى تىٍستىٍعًجميكهي سيٍ ةى { ككذػر ُ( ىتى   ىٍمري الٌمًل فى
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 يعسػػػل وعوػػػد  مجوئػػػل متعػػػدونا  لػػػ  مععكلػػػل  يعسػػػل ،  كتعػػػٌدم الععػػػؿ  لػػػ  مععكلػػػل
اسػػتوعا ل لػػل كاةتػػكاّه  معيػػاه ،  م : ا ػػتمالل عمػػ  مععكلػػل كمكػػل  معيػػاه ، فاػػذا 
ػػػاؿه كىج  ىييػػػكفى  هػػػك معيػػػ  المععكلوػػػض فاةعظػػػل ، كوكلػػػل تعػػػال  : (وىػػػٍكـى ج وىيعىػػػعي مى

(}ال ػػػعراّ : ٖٖ} ًموـو ػػػٍف  ىتىػػػ  المكػػػلى ً وىٍمػػػبو سى ـٍ ٖٗ{ ً ٌج مى { كةكلػػػل تعػػػال  : (فىاىتىػػػاهي
(}الزمر : الٍ  كفى ٍوػػػػثي ج وىٍ ػػػػعيري ـٍ ِٓعىػػػػذىابي ًمػػػػٍف ةى تكػػػػ   ىتىػػػػاهي { كةكلػػػػل تعػػػػال  : (ةى

يىا(}اييعاـ :   { ّْيىٍصري
ػػا تعدوػػل  لوػػل  فتجػػد  فك مععػػكؿ  تػػ  كػػاف ميتاػػ  مػػا و تغوػػل فاعمػػل ،  مك
ػػل   ةػػرؼ الجػػٌر فوعوػػد توووػػد ارت اطػػل  ػػل  مػػا وػػدؿح عموػػل الةػػرؼ الجػػاٌر ، كوتكجك

مىػ  اييسىػاًف  مكج ل ، كة د كرد متعدونا  لول  ػ(عم ( كوكلل تعػال  : (هىػٍؿ  ىتىػ  عى
ـٍ وىكيف  ىٍوئنا مكٍذكيكرنا(}ا يساف :  { فاستعمؿ (عم ( كايكػل  راد ًُةوفه ملفى الدكٍهًر لى

معيػ  مػركر هػذا الػػدهر عموػل ، كهػك غوػر مكجػػكد ، فاػك ج ومذػؿ مػف ا توػػاف 
مػػف سػػواؽ ا وػػض ،  كج  عيػػي  وػػكلي هػػذا  يلػػي م تغػػاه كميتاػػاه  ، كهػػذا كاإػػ  

يكمػػا  ةػػكؿ ذلػػؾ لتكإػػو  المعيػػ  المػػراد مػػف   يإػػملف  تػػ  معيػػ  مػػرك كع ػػرى ، كاع
ٍزيىػا  اكى تعدم  ت  هيا  ل  مععكلل  ػػ(عم ( ، كهػذا كاإػ  فػي ةكلػل تعػال  : (كىجى

مىػػ  ةىػػٍكـو وىٍعكيعيػػكفى عى  ـٍ ةىػػاليكٍا وىػػا ميكسىػػ  ً  ىيًػػي ً ٍسػػرى ًئوؿى اٍل ىٍةػػرى فىػػاىتىٍكٍا عى مىػػ   ىٍصػػيىاـو لكايػػ
(}ايعراؼ :  ـٍ ةىػٍكـه تىٍجاىميػكفى ـٍ  ًلاىػضه ةىػاؿى ً يككيػ ػا لىايػ { فعػدكل ُّٖاٍجعىؿ لكيىػا ً لىػػانا كىمى

 ت   ػ(عم ( يفك هذا ما كجدكه كةالكا  ل كطم كه مف ي واـ في طروؽ  تواياـ ، 
لىوىػػػٍد  ىتىػػٍكا  ـٍ ككػػذلؾ ةكلػػػل تعػػال  : (كى مىػػػ  اٍلوىٍروىػػًض الكتًػػػي  يٍمًطػػرىٍت مىطىػػػرى السكػػٍكًّ  ىفىمىػػػ عى

ػكفى يي يػكرنا(}العرةاف :  ٍكيىاىا  ىٍؿ كىاييكا ج وىٍرجي تكػ  َْوىكيكييكا وىرى { كةكلػل تعػال  : (ةى
ـٍ  ميكا مىسىاًكيىكي مى  كىاًدم اليكٍمًؿ ةىالىٍت يىٍممىضه وىا  ىوحاىا اليكٍمؿي اٍدخي ـٍ  ً ذىا  ىتىٍكا عى يككي ج وىٍةًطمى

(}اليمؿ :  كفى ـٍ ج وىٍ ػػعيري ييػػكديهي كىهيػػ ػػمىٍومىافي كىجي ػػا تىػػذىري ًمػػف ُٖسي { كةكلػػل تعػػال  : (مى
(}الذاروات :  ًموـً عىمىٍتلي كىالرك مىٍوًل ً ج جى ّو  ىتىٍت عى  { ِْ ىٍي

ّن : فػي ةجيػا  كاستياد  ل  ما تودـ ذكره  يكػل مػف المياسػب  ف ووػاؿ مػذ
ػا تعدوػل  لوػل  يعسػل  ة ؿ  ف ياتي مكػض  تويػا عمػ  المدويػض ؛ كمػف المياسػب  وإن
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ـي لىوىػػٍد ًجٍئػػًت  ػػٍروى ج  ػػػ(عم ( فػػي ةكلػػل تعػػال  : (فىاىتىػػٍت  ًػػًل ةىٍكمىاىػػا تىٍةًمميػػلي ةىػػاليكا وىػػا مى
ػػػػٍوئنا فىًرًوػػػػا(}مرو { فوكماػػػػا هػػػػك ميتاػػػػ   تواياػػػػا ، ككػػػػذلؾ ةكلػػػػل تعػػػػال  : ِٕـ :  ى

ػدىا ًفواىػا  ا فىكىجى ولعيكهيمى ا  ىٍهمىاىا فىاى ىٍكا  ىف ويإى تك  ً ذىا  ىتىوىا  ىٍهؿى ةىٍروىضو اٍستىٍطعىمى (فىايطىمىوىا ةى
مىٍوػًل  ى  ػٍذتى عى { ٍٕٕجرنا(}الكاػؼ : ًجدىارنا ويًرودي  ىٍف وىيوىضك فىاىةىامىلي ةىػاؿى لىػٍك ً ػٍئتى جتكخى

يفك  تواياـ الوروض كاف  خر سعرهما معنا ، كيزج فواا طم نا لمطعاـ كاجستإافض 
 كمكذا فواا ةت  هدك الخإر عمول السّـ الجدار ك ياه ك ةامل مف جدود . 

ككرد متعػػدونا  لػػ  مععكلػػل  ال ػػاّ ، كال ػػاّ تعوػػد معيػػ  ا لصػػاؽ ، فأيكػػل 
اف  معمكلل ، ج معي  استوعا ل كاةتكائل استعمؿ ال اّ  رود معي   لصاؽ ا تو

{ ُٗ،  كما جاّ هذا في ةكلل تعال  : (ً ٌج  ىف وىٍاًتوفى ً عىاًة ىضو مح ىوليىضو(}اليسػاّ : 
كمعيػػػ  ا لصػػػاؽ وعوػػػد معيػػػ  الجزئوػػػض ، فاػػػك مياسػػػب فػػػي هػػػذا السػػػواؽ ، يفك 

ل مػا  روػد اسػتوعاب جػيس العاة ػض المتعدكل  لول  ال اّ يكرة ، مما ودؿح عم   يكػ
ػػا  روػػد ذلػػؾ ، ك روػػد اةتػػكاّه  معيػػ  الععػػؿ عػػدكل   معيػػ  الععػػؿ ؛ لػػذلؾ فإيكػػل لمك
ـٍ  ػػػػآًئكي ػػػػضى ًمػػػػف يلسى ّكتًػػػػي وىػػػػٍاًتوفى اٍلعىاًة ى الععػػػػؿ  لوػػػػل  يعسػػػػل فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كىال

ـٍ فىًإف  ىًاديكٍا فى  يكي مىٍوًافك  ىٍر ىعضن مل فكػاهيفك فىاٍستىٍ ًاديكٍا عى تك ى وىتىكى اىٍمًسكيكهيفك ًفي اٍل يويكًت ةى
ّن(}اليسػػػػاّ :  ػػػػؿى المٌػػػػلي لىايػػػػفك سىً و ػػػػٍكتي  ىٍك وىٍجعى { لػػػػذلؾ تطمكػػػػب هػػػػذا ايمػػػػر ُٓاٍلمى

ا عدكاه  لوػل  يعسػل فػي ةكلػل تعػال  : (ةىػاؿى  المجيّ  ار عض  اداّ ، كلذلؾ  وإن
ػػ ػػا سى (}ايعراؼ : ًلوىٍكًمػػًل  ىتىػػٍاتيكفى اٍلعىاًة ىػػضى مى ػػف اٍلعىػػالىًموفى ػػدو مل { َٖ ىوىكيـ ً اىػػا ًمػػٍف  ىةى

(}اليمؿ :  كفى ليكطنػػا ً ٍذ ةىػاؿى ًلوىٍكًمػػًل  ىتىػٍاتيكفى اٍلعىاًة ىػػضى كى ىيػتيـٍ تيٍ ًصػػري كةكلػل تعػال  : (كى
ْٓ } 

ككرد متعػػدونا  لوػػل  ػػػ(ًمف( ج  يعسػػل كوكلػػل تعػػال   : (كى ىذلف ًفػػي اليكػػاًس 
جل وىٍاتي  ًموػؽو(}الةج : ً اٍلةى ػاًمرو وىػٍاًتوفى ًمػف كيػؿل فىػجٍّ عى مىػ  كيػؿل إى اجن كىعى { ِٕكؾى ًرجى

 ييكل  رود م تد   تواياـ ج ميتااه .
الكذوػػػر فػػػي  خػػػذ  يكػػػل وتعػػػدل  لػػػ  مععكلػػػل  يعسػػػل ، كوكلػػػل أقػػػذ : -ِ

ػ ـٍ كىخى كي ػارى ـٍ كى ىٍ صى ذى الٌملي سىٍمعىكي ػٍف ً لىػػله تعال   : (ةيٍؿ  ىرى ىٍوتيـٍ ً ٍف  ىخى مىػ  ةيميػكً كيـ مك تىـى عى
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ٍوػػػري المٌػػػًل وىػػػٍاًتوكيـ  ًػػػًل(}اييعاـ :  ػػػ  ْٔغى ػػػف محكسى ػػػكىتى عى ػػػا سى لىمك {كةكلػػػل تعػػػال  : (كى
(}ايعراؼ :  ػػػذى ايىٍلػػػكىاحى ػػػبي  ىخى ػػػكٍا ُْٓاٍلغىإى ػػػذى الكػػػًذوفى ظىمىمي {كةكلػػػل تعػػػال  : (كى ىخى
ػػػ ـٍ جى كٍا ًفػػػي ًدوىػػػاًرًه ضي فىاىٍصػػػ ىةي ػػػٍوةى (}هكد : الصك ػػػافى ٕٔاًذًموفى كى { كةكلػػػل تعػػػال  : (كى

ذي كيؿك سىًعويىضو غىٍص نا(}الكاؼ :   {ٕٗكىرىاّهيـ مكًمؾه وىٍاخي
ذى ً رىٍ ًس  ىًخوًل   ككرد متعدونا  ل  مععكلل  ال اّ ، كوكلل تعال  : (كى ىخى

رحهي ً لىٍوًل(}ايعراؼ :  : ك خذ { كما عيدلم هيا  ل  مععكلل  يعسل ، كةوؿ َُٓوىجي
ر س  خول ؛ ييكل ما  رود  خذ ر سل كٌمل ، مما جاز اةتماؿ معي  ةطعل 
يكما عٌداه  لول  ال اّ ، كال اّ تعود معي  ا لصاؽ  كفصمل عف الجسد ، كاع
 ال يّ ، فوككف المراد ا مساؾ  جّز ميل ، كةد جاّ في التعسور  يكل  خذ 

 (ُ( ذؤا ض  عر ر سل

ػػػػدىةىضن ككرد متعػػػدونا  لوػػػل  ػػػػ(مً   ـٍ صى ػػػٍذ ًمػػػٍف  ىٍمػػػكىاًلًا ف( كوكلػػػل تعػػػال  : (خي
تيػػػزىكلوًاـ ً اىا(}التك ػػػض :  ـٍ كى ػػػدلم هيػػػا  لػػػ  مععكلػػػل  يعسػػػل ، َُّتيطىالػػػريهي { كمػػػا عي

يكمػػا عػػدكاه  ػػػ(ًمف( ييكػػل مػػا  راد  خػػذ كػػٌؿ  مػػكالاـ ،  ػػؿ  كةوػػؿ : خػػذ  مػػكالاـ ؛ كاع
  عإاا ، ك(ًمف( هيا لمت عوض 

ًئذو كذر تأذف : -ّ  عدم  ذف  ل  مععكلل  الّـ ، كوكلل تعال  : (وىٍكمى
(}طل :  { َُٗج تىيعىعي ال كعىاعىضي ً ٌج مىٍف  ىًذفى لىلي الركٍةمىفي كىرىًإيى لىلي ةىٍكجن

كالمعي  : ج تيعع ال عاعض  ٌج  عاعض مف  ذف لل الرةمف ،  م :  ذف لم افع 
ـى كةكلل تعال  : (فىمىٍف  ى ( ِ(في ال عاعض  تك ى وىٍاذىفى ًلي  ىً ي  ىٍك وىٍةكي ٍ رىحى ايىٍرضى ةى

(}وكسؼ :  اًكًموفى ٍوري اٍلةى { كالمعي  : فمف  فارؽ  رض مصر َٖالٌملي ًلي كىهيكى خى
ةت  واذف لي   ي في اجيصراؼ  لول ،  ك وةكـ ا  الخركج مياا ،  ك 

                                                 

كالك ػػػاؼ لمزمخ ػػػرم  ُِْ/ِ( ويظػػػر : الكسػػػوط فػػػي تعسػػػور الوػػػر ف المجوػػػد لمكاةػػػدم  ُ(
 ّٓ/ّك يكار التيزوؿ لم وإاكم  ُٓٓ/ِ

 َّٕكمدارؾ التيزوؿ لميسعي ص  ِِِ/ّ( ويظر : الكسوط  ِ(



1121 

 

عىا الٌملي عى ( ُ( المكت ،  ك  وتالاـ تك  وىتى ىوكفى كةكلل تعال  : (عى ـٍ ةى ـى  ىًذيتى لىاي يؾى ًل
(}التك ض :  ـى اٍلكىاًذً وفى تىٍعمى دىةيكٍا كى { كالمعي  : ما لؾ  ذيت لاـ ّْلىؾى الكًذوفى صى

كالّـ  فادت هذا المعي  ، ييكاا تعود  (ِ(في الوعكد عف الغزك ةوف استاذيكؾ 
  الممؾ كاجختصاص

ـٍ لىايـٍ  يرىكىاّ  ىرىعيكا لىايـ ملفى ككرد متعدونا  لول  ال اّ كوكلل   تعال  : ( ى
ـٍ وىٍاذىف ً ًل المكلي(}ال كرل :  ا لى { كالّـ تعود الممؾ كاجختصاص ، ُِالدلوًف مى

كال اّ تعود ا لصاؽ ، فالعرؽ  وياما كاإ  ةت   فك المتعدكل  لول  الّـ غور 
فتوكؿ  ، يفك لكؿٍّ مياما دجلتل المتعدكل  لول  ال اّ ، لذلؾ جاز الجمع  وياما 

ّن :  ذيتي لزود  استعارة كت ي ، ك ذف المعمـ لمطالب  السؤاؿ كالكّـ ، كهذا  مذ
ما تجده في ال كاهد السا وض التي تعٌدل الععؿ فواا  خذ  الّـ ، فوكلل 

ٍف  ىًذفى لىلي الركٍةمىفي  ًئذو ج تىيعىعي ال كعىاعىضي ً ٌج مى (  تعال  : (وىٍكمى كىرىًإيى لىلي ةىٍكجن
تك ى وىٍاذىفى ًلي  ىً ي(  معياه :  ذف الرةمف لم افع  ال عاعض ، كةكلل تعال  : (ةى
ـى  عىا الٌملي عىيؾى ًل معياه : ةت  واذف لي   ي  اجيصراؼ  كةكلل تعال  : (عى

ا لىـٍ  ـى  ذيتى لاـ  الوعكد ، ككذلؾ ةكلل تعال  : (مى ( معياه : ًل ـٍ وىٍاذىف ً ًل   ىًذيتى لىاي
المكلي( معياه : ما لـ واذف لاـ  ل ا ، كال اّ مف دكف الّـ تمتوي مع معي  
ـٍ تىٍععىميكٍا  المععكلوض ، فما عيدلمى الععؿ  ل  مععكلل  يعسل في ةكلل تعال  : (فىًإف لك

ٍربو ملفى الٌمًل كىرىسيكًلًل(}ال ورة :  ا ؛ ييكل ما { كةوؿ : فاذيكا ةر ن ِٕٗفىٍاذىييكٍا ً ةى
 رود ا تمالل عم  مععكلل ، كاستوعا ل كاةتكاّه  معياه ، لكيكل تعٌدل  لول  ال اّ 
؛ ييكل المراد ةر ل ميل كالتصاةل  ل ، كةد تعدكل  لول  يعسل في ةكلل تعال  : 

ويٍذكىرى ًفواىا اٍسميلي ويسى ل ي لىلي ًفو اىا ً اٍلغيديكل (ًفي  يويكتو  ىًذفى المكلي  ىف تيٍرفىعى كى
اًؿ(}اليكر :  { كما عيدلم  لول  ال اّ ، كةوؿ :  ذف ا  اف ترفع ّٔكىايصى

                                                 

 ُْٓكمدارؾ التيزوؿ ص  ِٓٔ/ِ( ويظر : الكسوط لمكاةدم  ُ(

 ّْٕسعي ص كمدارؾ التيزوؿ لمي َُٓ/ِ( ويظر : الكسوط  ِ(
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كوذكر فواا اسمل ،  ؿ تعدكل  لول  يعسل ، ييكل  راد ا تماؿ  ذف ا عم  رفع 
اسمل كذكره كاةتكائل  معياه ، فو ممل ا ذف  الكموض ، مف دكف تووودة  جزئوض 

 وده ال اّ ا لصاؽ التي تع

كرد الععؿ  كؿ متعدونا  ل  مععكلل  يعسل ، ك ةرؼ الجر  أكؿ :-ْ 
(مف( عم  ةدٍّ سكاّ ، فمف ايكؿ ةكلل تعال  : (كىجى تىٍاكيميكٍا  ىٍمكىالىكيـ  ىٍويىكيـ 

(} ؿًُٖٖ اٍل ىاًطًؿ(}ال ورة :  تك ى وىٍاًتوىيىا ً ويٍر ىافو تىٍاكيميلي اليكاري  { كةكلل تعال  : (ةى
ٍيلي ُّٖعمراف :  اؼي  ىف وىٍاكيمىلي الذلٍئبي كى ىيتيـٍ عى { كةكلل تعال  : (كى ىخى

(}وكسؼ :  اًفميكفى  { ُّغى
ٍمًد   رىًة اٍلخي مى   ىجى ـي هىٍؿ  ىديلحؾى عى كمف الذايي ةكلل تعال  : (ةىاؿى وىا  دى

ميٍمؾو ج وىٍ مى  } { ُُِ-َُِ{ فىاىكىّ ًمٍياىا فى ىدىٍت لىايمىا سىٍك تيايمىا(}طل :  َُِكى
ٍ زنا تىٍاكيؿي الطكٍوري ًميٍ  لي(}وكسؼ : كةكلل تعال  : (ً يلي  ىرىاًيي  ىٍةًمؿي فىٍكؽى رىٍ ًسي خي

ـٍ كى ىيعيسيايـٍ  ىفىّ ّٔ ٍرعنا تىٍاكيؿي ًمٍيلي  ىٍيعىامياي { كةكلل تعال  : (فىييٍخًرجي ً ًل زى
(السجدة :  كفى  { ِٕويٍ ًصري

كتعدم  كؿ  ل  مععكلل  يعسل  رود ميل معي  المععكلوض كما جاّ في  
  كاهد ال اب ايكؿ ، كتعدول  لول  ةرؼ الجٌر (ًمف(  رود ميل معي 

 الت عوإوض ، كما جاّ في  كاهد ال اب الذايي 
لـ ورد ت رك  متعدونا  ل  مععكلل  يعسل ،  ؿ كرد متعدونا  تبرَّأ :-برأ-ٓ 

 لول  ػ(ًمف( كوكلل تعال  : (ً ٍذ تى ىرك ى الكًذوفى اتحً عيكٍا ًمفى الكًذوفى اتك ىعيكٍا كىرى ىكيٍا اٍلعىذىابى 
ـي ايىسٍ  تىوىطكعىٍت ً ًا ةىاؿى الكًذوفى اتك ىعيكٍا لىٍك  ىفك لىيىا كىركةن فىيىتى ىرك ى ًمٍيايـٍ كىمىا ُٔٔ ىابي }كى { كى

اًرًجوفى ًمفى  مىا هيـ ً خى ـٍ كى مىٍوًا سىرىاتو عى ـٍ ةى الىاي ـي الٌملي  ىٍعمى ؤيكٍا ًميكا كىذىًلؾى ويًروًا تى ىرك
ل ( كوكلل تعال  : (ةىاؿى { ككرد متعدونا  لول  ػ( ُٔٔ-ُٓٔاليكاًر(}ال ورة : 

ٍويىا تى ىركٍ يىا ً لى  ـٍ كىمىا غىكى ٍويىاهي ٍويىا  ىٍغكى ـي اٍلوىٍكؿي رى كيىا هىؤيجّ الكًذوفى  ىٍغكى مىٍوًا ؽك عى ٍوؾى الكًذوفى ةى
(}الوصص :  { ك(ًمف( لّ تداّ ، ك( ل ( لّيتااّ ، ّٔمىا كىاييكا ً وكايىا وىٍع يديكفى

الجاركوف كاإ  ، كالمتعدكل  لول  ايكؿ هك غور المتعدكل  فالعرؽ  وف الةرفوف
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 لول  الذايي ،  ؿ  ةدهما خّؼ الذايي ، ككؿا مياما جيّ  ل لدجلتل 
الخاصض  ل ، ةت   يكل جاز الجمع  وياما ، ك ف وواؿ : ت رك تي مف  ةر ائي 

: (تى ىركٍ يىا  الظالموف  ل  ا س ةايل ،  ؿ هذا ما جاّ في تعسور ةكلل تعال 
(  افك المعي  : ت رك يا  لوؾ مياـ ، كهـ لـ وع دكيا ،  ً لىٍوؾى مىا كىاييكا ً وكايىا وىٍع يديكفى

يكما ع دكا غوريا  (ُ(كاع
كرد الععؿ و تغكف متعدونا  ل  مععكلل  يعسل ،  يبتغكف :-بغى-ٔ 

ـٍ كىًرٍإكى  ّن ملف رك لًا { ييكل  رود ِاينا(}المائدة : كوكلل تعال  : (وىٍ تىغيكفى فىٍإ
معي  المععكلوض ، كعيدما  رود معي  الت عوض عيدلم  لول  ػ(ًمف( الت عوإوض ، 

 {َِكوكلل تعال  : (وىٍ تىغيكفى ًمف فىٍإًؿ المكًل(}المزملؿ : 
كرد هذا الععؿ  تإعوؼ العوف متعدلونا  ل  مععكلوف بكَّأى : -با -ٕ 

وىاًعدى ًلٍمًوتىاًؿ(} ؿ عمراف :  يعسل ، كوكلل تعال  : (تي  ٍؤًمًيوفى مى ّي اٍلمي { ُُِ ىكلل
ييكل  رود ميل كمواما معي  المععكلوض ، كعدلم  ل   ةدهما  الّـ ، عيدما  رود 
ٍويىا ً لى  ميكسى  كى ىًخوًل  ىف  ميل معي  الممؾ كاجختصاص ، كوكلل تعال  : (كى ىٍكةى

ا ً ًمصٍ  ّىا ًلوىٍكًمكيمى { لـ ويعدك الععؿ  ل  مععكلل  يعسل ، ٕٖرى  يويكتنا(}وكيس : تى ىكك
 ؿ عيدلم  لول  الّـ ؛ ييكل  رود جعؿ ت كحّ  وكتو  مصر ممكنا لوكـ مكس  
ك خول كخاًصا  اما مف دكف غورهما ، ككذلؾ عيدلم  لول  الّـ في ةكلل 

ـى مىكىافى اٍل ىوٍ  ٍذ  ىككٍ يىا جٍ رىاًهو { كالمراد جعؿ ت كحّ مكاف ًِٔت(}الةج : تعال  : (كىاًع
 ال وت ممكنا   راهوـ كخاًصا  ل مف دكف غوره 

كرد جاّ متعدونا  ل  مععكلل  يعسل كوكلل تعال  : (فىمىمكا جا  : -ٕ 
(}الةجر :  ميكفى اّ  ؿى ليكطو اٍلميٍرسى { ييكل  راد استوعا ل كاةتكاّه  معي  َٔجى

ده مليكيـ ملف المجيّ ، كعدكاه  لول  ػ(مً  اّ  ىةى ف( كوكلل تعال  : ( ىٍك جى

                                                 

كالمةرر الكجوز في تعسور الكتػاب  َْٓ/ّ( ويظر : الكسوط في تعسور الور ف المجود  ُ(
 ٕٕٖكمدارؾ التيزوؿ لميسعي ص  ِْٗ/ْالعزوز 
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{ ييكل  راد معي  اج تداّ ،  م :  فك المجيّ ا تد  مف ّْاٍلغىآًئًط(}اليساّ : 
مكاف الغائط ، كلك عدكاه  لول  يعسل ، كةوؿ :  ك جاّ  ةد ميكـ الغائط ، 

لمراد ، يفاد المجيّ  ل  الغائط ج المجيّ ميل ، فوككف خّؼ المعي  ا
اّ ميكسى  ًلًمووىاًتيىا(}ايعراؼ :  لىمكا جى { ُّْكعٌداه  لول  الّـ كوكلل تعال  : (كى

كلككف الّـ تعود اجختصاص كالممؾ فإفك فواا معي  التعموؿ ،  ك معي  
يجؿ ، فعٌداه  لول  الّـ  رادة هذا المعي  ،  م : جاّ يجؿ موواتيا ،  م : 

المإركب لذلؾ ، كلما  فاد هذا المعي  لك عدكاه  لول لكّـ ا في المكعد 
  يعسل كةوؿ : كجاّ مكس  موواتيا 

كرد جعؿ متعدونا  ل  مععكلول  يعسل ، كوكلل تعال  : جعؿ : -ٖ 
ـى } مى  ً ٍ رىاًهو ـي ٗٔ(ةيٍميىا وىا يىاري كيكًيي  ىٍردنا كىسىّمنا عى عىٍميىاهي { كى ىرىاديكا ً ًل كىٍودنا فىجى

ٍكيىا ًفواىا ًلٍمعىالىًموفى }َٕسىًروفى }ايخٍ  ليكطنا ً لى  ايٍرًض الكًتي  ىارى ٍويىاهي كى يىجك { ُٕ{ كى
اًلًةوفى } عىٍميىا صى ًّ جى كي وىٍعويكبى يىاًفمىضن كى ؽى كى ـٍ  ىًئمكضن ِٕكىكىهىٍ يىا لىلي ً ٍسةى عىٍميىاهي { كىجى

ـٍ ًفعٍ  ٍويىا ً لىٍوًا كىاييكا لىيىا وىٍاديكفى ً اىٍمًريىا كى ىٍكةى وتىاّ الزككىاًة كى ـى الصكًّة كىاًع ةىا ٍورىاًت كىاًع ؿى اٍلخى
(}ايي واّ :  اً ًدوفى ككرد متعدلونا  ل  مععكلل ايكؿ  ػ(ًمف( كوكلل  {ّٕ-ٗٔعى

عىٍميىاهي هيدنل ) تعال  : لىوىٍد  تىٍويىا ميكسى  اٍلًكتىابى فىّ تىكيف ًفي ًمٍروىضو ملف للوىاًئًل كىجى كى
كىاييكا ً آوىاًتيىا ِّ ىًيي ً ٍسرىاًئوؿى }لل  كا كى ـٍ  ىًئمكضن وىٍاديكفى ً اىٍمًريىا لىمكا صى ىري عىٍميىا ًمٍياي { كىجى

(}السجدة :   {ِْ-ِّويكًةييكفى
جاّ (جعؿ( متعدونا  ل  مععكلل ايكؿ  يعسل في ايي واّ في ةكلل  

ـٍ  ىًئمكضن  عىٍميىاهي عي  المععكلوض الذم وعود معي  الكٌموض ، ييكل  راد م( تعال  : (كىجى
كهذا كاإ  مف سواؽ ا وض ، فود  راد  مكؿ كٌؿ الذوف س ؽ ذكرهـ مف 
سةاؽ ، كوعوكب ،  ايكل س ةايل جعماـ جموعاـ  ايي واّ :   راهوـ ، كلكط ، كاع
 ئمض ، كهذا مكافؽ لمةوووض ، كلمكا لـ ورد معي  الكموض عدكاه  لول  ػ(ًمف( في 

عىٍميىا ًمٍيايـٍ  ىًئمكضن ِّالسجدة في ةكلل تعال  : (هيدنل لل ىًيي ً ٍسرىاًئوؿى } سكرة { كىجى
ا لمةوووض ،  وىٍاديكفى ً اىٍمًريىا( ييكل  راد  عض  يي  سرائوؿ ، كهذا مكافؽ  وإن
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فتامكؿ  فك المتعدل  لول  يعسل غور المتعدكل  لول  ةرؼ الجٌر ، ةت   يكل ج 
إع  ةدهما مكإع ا خر ؛ ييكل سوككف خّؼ السواؽ كالكاةع وص ح  ف ت

 كالمعي  المراد 
عىٍميىػػػا ًفػػػي   ككرد متعػػػدونا  لػػػ  مععكلػػػل ايكؿ  ػػػػ(في( كوكلػػػل تعػػػال  : (كىجى

(}ايي وػػػاّ :  ـٍ كىاًسػػػيى  ىف تىًموػػػدى ً ًا (  لػػػ  مععكلػػػل ُّايٍرًض رى { لػػػك عػػػدكل (جعػػػؿى
سػػػػي ، يفػػػاد معيػػػ  الكموػػػػض ،  م : ايكؿ  يعسػػػل ، كةوػػػؿ : كجعػػػؿ ايرض ركا

يفػػػاد جعػػػؿ ايرض كماػػػا ج ػػػاجن ، كهػػػذا المعيػػػ  خػػػّؼ المػػػراد كالكاةػػػع ، كلػػػك 
عػػدكاه  لوػػل  ػػػ(ًمف( يفػػاد الت عػػوض ، كهػػك معيػػ  وعوػػد  يكػػل جعػػؿ  عػػض ايرض 
ج اجن ،  م :  يكل  ي ا الج اؿ مف ايرض ، كالةوووض  فك ا س ةايل لـ وجعؿ 

ًّ عػف مف ايرض ج ػ يكمػا كػاف خمػؽ الركاسػي مسػتو اجن ، كلػـ وي ػئاا مياػا ، كاع
كىاًسػيى  ىف  خمؽ ايرض ، كالدلوؿ عم  ذلؾ ةكلل تعػال  : (كى ىٍلوىػ  ًفػي ايىٍرًض رى

(}اليةؿ :  ـٍ { كهذا وعيػي  يكػل جػؿك جّلػل  لوػ  الركاسػي فػي ايرض ُٓتىًمودى ً كي
ا وػض : ((ووػكؿ تعػال  ذكػره :   عد خمؽ ايرض ، ةاؿ الط رم فػي تعسػور هػذه

كمف يعمل عموكـ  واػا اليػاس  ف  لوػ  فػي ايرض ركاسػي ، كهػي جمػع راسػوض 
( وعيػي :  ف ج  ـٍ ، كهػي الذكا ػت فػي ايرض مػف الج ػاؿ ، كةكلػل ( ىف تىًموػدى ً كيػ
ٌّ وموػػد خموػػل الػػذم  تموػػد  كـ...كذلػػؾ  يكػػل جػػؿك  ػػايل  رسػػ  ايرض  الج ػػاؿ لػػئ

كةػػػػػػد كايػػػػػػت مائػػػػػػدة ة ػػػػػػؿ  ف تيرسػػػػػػ   اا...كالموػػػػػػد هػػػػػػك عمػػػػػػ  ظارهػػػػػػا ،  ػػػػػػؿ 
اجإػػػطراب...ك يةك الػػػذم ةميػػػا فػػػي ذلػػػؾ ةػػػاؿ  هػػػؿ التاكوػػػؿ...عف ةتػػػادة عػػػف 
( ةػػػاؿ :  ـٍ كىاًسػػػيى  ىف تىًموػػػدى ً كيػػػ الةسػػػف فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : (كى ىٍلوىػػػ  ًفػػػي ايىٍرًض رى

موػػت اي ػػا خي رض الج ػػاؿ  ف تموػػد  كػػـ ، ةػػاؿ ةتػػادة : سػػمعتي الةسػػف ووػػكؿ : لمك
ًموػت الج ػاؿ  كادت تمود ، فوالكا : ما هذه  موٌرة عم  ظارها ، فاص ةكا كةػد خي

ًموت الج اؿ(( ـك خي (  (ُ(، فمـ تدر المّئكض ًم فاذا هك السٌر فػي  يكػل عػدكل (جعػؿى

                                                 

 َُُ/ُْ( جامع ال واف  ُ(
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 ) ـٍ كىاًسػػيى  ىف تىًموػػدى ً ًاػػ عىٍميىػػا ًفػػي ايٍرًض رى  لػػ  مععكلػػل ايكؿ  ػػػ(في( كةػػاؿ : (كىجى
وػػل  ػػػ(ًمف( كةوػػؿ : كجعميػػا مػػف ايرض ركاسػػي ، كهيػػاؾ سػػرا  خػػر ، كلػػـ ويعػػدك  ل

((فوػػد كػػاف ويظػػف  ف الج ػػاؿ ةائمػػض عمػػ  سػػط  ايرض،  ٌج  يػػل اكت ػػؼ ةػػدوذنا 
 ف لكػػػؿ ج ػػػؿ جػػػذرنا ةػػػد ومتػػػٌد تةػػػت ايرض ةتػػػ  و مػػػ، طكلػػػل إػػػعع  ارتعػػػاع 

ا الج ػػؿ ، فوكػػكف  ػػاياا  ػػاف الكتػػد ، كهػػذا مػػا ةػػاؿ  ػػل الوػػر ف الكػػروـ ، ةػػاؿ 
لػذلؾ  (ُ([((ٕ-ٔ ىٍكتىػادنا( ]الي ػا: {كىاٍلًج ىػاؿى ًٔماىػادنا } اٍيىٍرضى  يىٍجعىػؿً  تعػال : ( ىلىػـٍ 

اسػػتعمؿ (فػػي( مػػف دكف (ًمػػف( يفك (فػػي(  تعوػػد معيػػ  الظرفوػػض ، كتػػدؿح عمػػػ  
 معي  الدخكؿ في ال يّ

ـك   ( متعػػػدلونا  لػػػ  مععكلػػػل ايكؿ  ػػػػ(عم ( كوكلػػػل تعػػػال  : (ذيػػػ ػػػؿى عى ككرد (جى
ٍزّنا(}ال وػػرة :  ػػٍيايفك جي مىػػ  كيػػؿل جى ىػػؿو مل { كالمعيػػ  كاإػػ  ، كهػػك  يكػػل َِٔاٍجعىػػٍؿ عى

جعؿ الجّز فكؽ كؿ ج ؿ ، فوككف  ةدها غوػر الذػايي ، كلػك عػدكاه  لوػل  يعسػل 
جػػزّنا ، يفػاد  يكػل جعػؿ  ةػدهما يعػس ا خػػر ، كةوػؿ : كجعميػا كػؿك ج ػؿ مػيافك 

فوكػػػػػكف خػػػػػّؼ الكاةػػػػػع كالمعيػػػػػ  المػػػػػراد ، كجػػػػػيّ  ػػػػػػ(عم ( هيػػػػػا لتعوػػػػػد معيػػػػػ  
اجسػػػػتعّّ الةسػػػػي ، كجػػػػاّت  معيػػػػ  اجسػػػػتعّّ المعيػػػػكم ، كوكلػػػػل تعػػػػال  : 

ـٍ  ىًكيكػػضن  ىف وىٍعوىايكهي(}اييعػػاـ :  مىػػ  ةيميػػكً ًا عىٍميىػػا عى ػػا { كهػػذا التعػػدم وعِٓ(كىجى وػػد  وإن
 فك الومكب غور ايكيكض ، فمك عػدكاه  لوػل  يعسػل ، كةوػؿ : كجعميػا ةمػك اـ  كيكػض ، 
يفػػاد جعػػؿ ةمػػك اـ كماػػا  كيكػػض ، كلػػك عػػدكاه  ػػػ(ًمف( كةوػػؿ : كجعميػػا مػػف ةمػػك اـ 
 كيكض ، يفاد معي  الت عوض ، كلك عدكاه  لول  ػ(في( كةوؿ : كجعميا في ةمػك اـ 

عم  تمكف ايكيكػض مػف الومػكب ، كاجسػتورار فواػا ؛ يفك (فػي( تعوػد  كيكض ، لدؿك 
معي  الدخكؿ في ال يّ ، كلك عدكاه  لول  الّـ ، كةوؿ : كجعميا لومك اـ  كيكض 
، يفاد  وتاّ الومكب  كيكض ؛ يفك الّـ تعود الممؾ كاجختصاص ، فمـ وعدله  لول 

 ػػالّـ ؛ ييكػػل مػػا  راد معيػػ   مٍّ مياػػا ،  ػػؿ   يعسػػل ، كج  ػػػ(ًمف( كج  ػػػ(في( كج

                                                 

 ( كتا ي :  عجاز الور ف الكروـ  ُ(
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 راد معي  تغ ػوتاا  ايكيكػض كةج اػا لميعاػا مػف فوػل الوػر ف  ، كهػذا المعيػ  ج 
وتةوؽ  ٌج  التعدوض  ػ(عم ( ييكاا تعود معي  التسػمط كاجسػتعّّ كالتغطوػض كمػا 

ـٍ  ىًكيكػػضن  مىػػ  ةيميػػكً ًا عىٍميىػػا عى  ىف وىٍعوىايػػكهي( كالمعيػػ  :  يكاػػـ  جػػاّ فػػي ةكلػػل تعػػال  : (كىجى
ٌّ وعواكا الور ف    س ب ات اعاـ  هكاّهـ جعميا عم  ةمك اـ  غطوض لئ

ككرد متعدلونا  ل  مععكلل ايكؿ  الّـ ؛ ييكل  راد معي  الممؾ  
ًدًهمىا  عىٍميىا جةى مىٍوًف جى كاجختصاص ، كوكلل تعال  : (كىاٍإًرٍب لىايـ مكذىّن ركجي

يك  عىٍميىا لىايـٍ ِّتىٍوًف(}الكاؼ : جى ّن ملف ةىٍ ًمؾى كىجى ٍميىا ريسي لىوىٍد  ىٍرسى { كةكلل تعال  : (كى
وكضن(}الرعد :  ذيرل ا كى ( عائدنا  ل  الرسؿ ّٖ ىٍزكىاجن ـٍ { فوككف الإمور (هـ( في (لىاي

ا  ، كهـ غور ايزكاج كالذروض ، كلك عدكاه  لول  يعسل كةوؿ : كجعمياهـ  زكاجن
ا كذروض ، لجعؿ الرسؿ ك  ذروض ،  ك عدكاه  لول  ػ(ًمف( كةوؿ : كجعميا مياـ  زكاجن

ا كذروض ، فوككف خّؼ المعي  المراد .    يعساـ جموعاـ  ك  عإاـ   زكاجن
ككرد متعدلونا  ل  مععكلل ايكؿ  الّـ ، ك(ًمف( في ةكلل تعال  :  

ـٍ  ىٍزكى  عىؿى لىكيـ ملٍف  ىيعيًسكي ةىكيـ (كىالٌملي جى زى عىدىةن كىرى عىؿى لىكيـ ملٍف  ىٍزكىاًجكيـ  ىًيوفى كىةى ا كىجى اجن
(}اليةؿ :  كفى ـٍ وىٍكعيري ً ًيٍعمىًت الٌمًل هي {عدكل ِٕملفى الطكول ىاًت  ىفىً اٍل ىاًطًؿ ويٍؤًمييكفى كى

( ك( ىٍزكىاًجكيـ(  ػ(ًمف( ييكل  راد مف كمواما معي  اج تداّ ، كالمعي  ـٍ :  ( يعيًسكي
ا ، ك ي ا مف  زكاجكـ  يوف كةعدة    ي ا مف  يعسكـ  زكاجن

ل  كمواما  يعسل في   ككرد (جعؿ( متعدونا  ل  مععكلل ايكؿ  ػ(في( كاع
عىؿى  ـٍ ً ٍذ جى مىٍوكي كٍا ًيٍعمىضى الٌمًل عى ٍذ ةىاؿى ميكسى  ًلوىٍكًمًل وىا ةىٍكـً اٍذكيري ةكلل تعال  : (كىاًع

عىمىكي  ـٍ  ىيً وىاّ كىجى (}المائدة : ًفوكي دنا ملف اٍلعىالىًموفى ـٍ ويٍؤًت  ىةى { َِـ محميككنا كى تىاكيـ مكا لى
عيدلمى جعؿ الذايوض  ل  مععكلل  يعسل ، كتعدم الععؿ  ل  مععكلل  يعسل وعود 
استوعا ل لل كاةتكاّه  معياه ،  م : ا تمالل عم  مععكلل كمكل  معياه ،  م : 

عىمىكيـ محميككنا(  يكل س ةايل جعماـ جموعنا مم ككنا ؛ لذلؾ جاّ في التعسور (((كىجى
ةاؿ ا ف ع اس : جعؿ لاـ الخدـ كالة ـ ، كةاؿ مجاهد : كؿح مف ج ودخؿ 
ر لاـ  عمول  ٌج  إذيل فاك ممؾ ، كةاؿ ةتادة : كايكا  كؿ مف ممؾ الخدـ كسخك
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كـ  عدما مف  يي  دـ ، كةاؿ السحدلم : وعيي : كجعمكـ  ةرارنا تممككف  يعس
كةاؿ ا ف الجكزم :  (ُ( كيتـ في  ودم الو ط  ميزلض الع ود ك هؿ الجزوض((

((ك ماذا جعماـ ممككنا ؟ فول ذمايوض  ةكاؿ  ةدها :  المفل كالسمكل كالةجر ، 
كالذايي :  اف جعؿ لمرجؿ مياـ زكجض كخادمنا ، كالذالث :  الزكجض كالخادـ 

 اس ، كهذا الذالث اختوار الةسف كال وت ، ركوت هذه الذّذض عف ا ف ع
كمجاهد ، كالرا ع :  الخادـ كال وت ، ةالل عكرمض ، كالخامس :  تمموكاـ 
الخدـ ، ككايكا  ككؿ مف تممكؾ الخدـ ، كمف اتخذ خادمنا فاك ممؾ ، ةالل ةتادة 
، كالسادس :  ككياـ  ةرارنا وممؾ ا يساف مياـ يعسل ك همل كمالل ، ةالل 

ا ع :  الميازؿ السا عض ، فواا المواه الجاروض ، ةالل الإةاؾ ، السدم ، كالس
فود  فاد معي   (ِ( كالذامف :  اف جعؿ لاـ الممؾ كالسمطاف ، ذكره الماكردم((

كلما  فاد هذا المعي  لك عيدلمى  لول  الّـ كةوؿ : ، الكموض لتعدول  لول  يعسل 
 ك عدلم ، ؿ : كجعؿ ميكـ ممككنا كجعؿ لكـ ممككنا ،  ك عيدلم  لول  ػ(ًمف( كةو

ـٍ  ىيً وىاّ( ((ةاؿ  عىؿى ًفوكي  لول  ػ(في( كةوؿ : كجعؿ فوكـ ممككنا ، كما ةاؿ : (جى
الكم ي : جعؿ ميكـ  ي واّ عم  عاد مكس   ف عمراف ، كهـ الس عكف الذوف 

كجاّ في ةا وض  (ّ( اختارهـ مكس  مف ةكمل ، فايطموكا معل  ل  الج ؿ((
(ةاؿ  ةمد ( ف الميور ا سكيدرم( : كالةامؿ عم  تعسور الممؾ الك اؼ : (

 اذه التعاسور  فك ا تعال  :  ي ا في ظاهر الكّـ  يكل جعؿ الجموع ممككنا ، 
ـٍ  عىؿى ًفوكي عىمىكيـ محميككنا( كلـ ووؿ : كجعؿ فوكـ ممككنا ، كما ةاؿ : (جى  وكلل : (كىجى

، كج  ؾك  فك الممؾ المعاكد هك اجستوّّ العاـ  ىيً وىاّ( فممكا عمـ الممؾ فواـ 
، لـ وذ ت لكؿ  ةد مياـ فوتعوكف ةمؿ الممؾ عم  ما كاف ذا تنا لجموعاـ ،  ك 

                                                 

 ُُٕ/ِ( الكسوط في تعسور الور ف المجود  ُ(

 َُٗ/ِ( زاد المسور  ِ(

 َٕٔ/ُكويظر : الك اؼ لمزمخ رم  ُُٕ/ِ( الكسوط في تعسور الور ف المجود  ّ(
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يكذرهـ مف اي عاض المذككرة ، هذا هك ال اعث عم  تعسور الممؾ  ذلؾ ، 
ف لـ وذ ت لكؿ كاةد مياـ  ٌج  يكل كاف ذ ا تنا كا  عمـ ، كهذا المعي  كاع

لممككاـ ، كهـ مياـ ،  ذ  سرائوؿ ايب ايةرب وجمعاـ ، فممكا كاف ممككاـ 
مياـ ، كهـ  ةر اؤهـ ك  واعاـ كممت سكف  اـ جاز اجمتياف عمواـ  اذه 
ـى لـ ووؿ :  ذ جعمكـ  ي واّ ؛ يفك  الصيوعض ، كالمعي  معاكـ...فإف ةمتى : فىًم

ةمتي : الي كة مزوض غور الممؾ ، ك ةاد  ايي واّ مياـ ، كما ةمتى في الممكؾ ؟
الياس و ارؾ الممؾ في كذور مما  ل صار الممؾ ممكنا ، كج كذلؾ الي كة فإفك 
درجتاا  رفع مف  ف و رؾ مف لـ تذ ت لل مع الذا تض ي كتل في مزوتاا 
كخصكصاا كيعتاا ، فاذا هك سٌر تمووز ايي واّ كتعموـ الممكؾ كا 

ـٍ  ىيً وىاّ( ((ةاؿ الكم ي : جعؿ كتودـ م (ُ( عمـ(( عىؿى ًفوكي ا جاّ في الكسوط (((جى
ميكـ  ي واّ عم  عاد مكس   ف عمراف ، كهـ الس عكف الذوف اختارهـ مكس  
مف ةكمل ، فايطموكا معل  ل  الج ؿ(( كالةوووض  يكل لـ وعدل (جعؿ(  ل  مععكلل 

 ػ(في( التي تعود معي   ايكؿ  ػ(ًمف( كوواؿ : جعؿ ميكـ  ي واّ ،  ؿ عدكاه
ـٍ  ىيً وىاّ( ييكل  راد  فك  عىؿى ًفوكي الدخكؿ في ال يّ ، كالتمكف ميل ، كةاؿ : (جى
يعمض الي كة متاصمض في  يي  سرائوؿ ، ةت   يكاا تمتكد  ل    راهوـ عمول السّـ 
سرائوؿ هك لوب لوعوكب  ف  سةاؽ  ف  جٌد  سرائوؿ الذم يس كا  لول ، كاع

 عمواـ السّـ   راهوـ
 لـ ورد خرج في الور ف الكروـ متعدونا  ل  مععكلل  يعسل ،قرج : -ٖ 

كعيدلم  ل  مععكلل  ػ(عم ( التي تعود اجستعّّ كاجست راؼ عم  ال يّ ، 
مى  ةىٍكًمًل ًفي  رىجى عى ك ػ(ًمف( التي تعود اج تداّ ، كوكلل تعال  : (فىخى

مى  ةىٍكًمًل ًمفى { كةكلل تعال  ًٕٗزويىًتًل(}الوصص :  رىجى عى : (فىخى
{ ييكل  راد  ػ(عم ( معي  است راؼ خركجل عمواـ ، ُُاٍلًمٍةرىاًب(}مروـ : 

                                                 

 (ُالةا وض رةـ ( َٕٔ/ُ( الك اؼ لمزمخ رم  ُ(
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ك راد  ػ(ًمف(  فك خركجل  د  مف المةراب ، كعدكاه  لول  ػ( ل ( كوكلل تعال  : 
(}الةجرات :  ـٍ تك  تىٍخريجى ً لىٍوًا كا ةى لىٍك  ىيكايـٍ صى ىري ما  راد است راؼ { ييكل ٓ(كى

خركجل عمواـ ،  ؿ ميتااه ، يفك المعي  : لك ايتظركا ةت  تخرج  لواـ ، 
كعدكاه  لول  ػ(في( التي تعود معي  الدخكؿ في ال يّ ، كالتمكف ميل 
رىةه تىٍخريجي ًفي  ىٍصًؿ  كاجستورار فول ، كوكلل تعال  : (ً يكاىا  ىجى

(}الصافات :  ًةوـً (مي تاا في ةعر جايكـ ك غصاياا ترتعع { ذلؾ  فك (ْٔاٍلجى
ذىا  (ُ(  ل  دركاتاا(( كعدكاه  لول  ال اّ التي تعود ا لصاؽ كوكلل تعال  : (كىاًع

كٍا ً ًل(}المائدة :  رىجي ـٍ ةىٍد خى ميكٍا ً اٍلكيٍعًر كىهي ةىد دكخى يكا كى ـٍ ةىاليكىٍا  مى آؤيككي { ييكل  راد ُٔجى
 (ِ( ممت سوف  الكعر((التصاةاـ  الكعر ((كتودوره : 

لـ ورد خرك في الور ف متعدونا  ل  مععكلل  يعسل ، كعيدلم قرَّ : -ٗ 
ـي السكٍوؼي  مىٍوًا رك عى  لول  ػ(عم ( ييكل  راد معي  اجستعّّ ، كوكلل تعال  : (فىخى

(}اليةؿ :  ـٍ  { كعيدلم  لول  ػ(ًمف( ييكل  راد معي  اج تداّ ، كوكللًِٔمف فىٍكًةًا
رك ًمفى السكمىاّ فىتىٍخطىعيلي الطكٍوري  ىٍك تىٍاًكم ً ًل  مىف ويٍ ًرٍؾ ً المكًل فىكىاىيكمىا خى تعال  : (كى

و ي ًفي مىكىافو سىًةوؽو(}الةج :  { كعيدلم  الّـ ييكل  راد معي  يجؿ ،  ك ُّالرل
دن  كٍا لىلي سيجك رح { ََُا(}وكسؼ : جيتااّ الغاوض الورو ض ، كوكلل تعال  : (كىخى

كالمعي  : خركا يجمل ساجدوف ، كةكلل تعال  : (ةيٍؿ  ًمييكٍا ً ًل  ىٍك جى تيٍؤًمييكٍا ً فك 
دنا } كفى ًلأىٍذةىاًف سيجك ـٍ وىًخرح مىٍوًا ـى ًمف ةىٍ ًمًل ً ذىا ويٍتمى  عى { َُٕالكًذوفى  يكتيكٍا اٍلًعٍم

افى رى ليىا ً ف كىافى كى  وىويكليكفى سيٍ ةى ٍععيكجن }كى كفى ًلأىٍذةىاًف وىٍ كيكفى ٍَُٖعدي رى ليىا لىمى وىًخرح { كى
ـٍ خي يكعنا(}ا سراّ :  وىًزوديهي { ((ةاؿ الزمخ رم : ((فإف ةمتى : ما َُٗ-َُٕكى

يكما ذكر الذةف ، كهك  معي   الخركر لمذةف ؟ ةمتي : السوكط عم  الكجل ، كاع
 ل ايرض مف كجال الذةف . فإف  مجتمع المةووف ؛ يفك الساجد  كؿ ما وموي

                                                 

 ََُِ( مدارؾ التيزوؿ ص  ُ(

 ِِٗ( مدارؾ التيزوؿ ص  ِ(
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ةمتى : ةرؼ اجستعّّ ظاهر المعي  ،  ذا ةمتى : خر عم  كجال كعم  
ذةيل ، فما معي  الّـ في خرك لذةيل كلكجال ؟ ةمتي : معياه جعؿ ذةيل 
ـى كرر  ككجال لمخركر كاختص  ل ؛ يفك الّـ لّختصاص . فإف ةمتى : ًل

ؼ الةالوف ، كهما خركرهـ في ةاؿ ككياـ وخركف لأذةاف ؟ ةمتي : جختّ
كةاؿ العك رم : ((كالذايي :  (ُ( ساجدوف ، كخركرهـ في ةاؿ ككياـ  اكوف((

( كالّـ عم   ا اا(( كفى كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي :  (ِ( يكاا متعموض  ػ(وىًخرح
كفى ًلأىٍذةىاًف( فموس المعي  ، كا  عمـ ، عم  ايذةاف ؛  (( مكا ةكلل : (وىًخرح
يفك هياؾ فرةنا  وف ةكلؾ : خرك عم  كجال ،  كخرك لكجال ، فخرك عم  كجال 

 م، في  ، معياه  : سوط عم  كجال ، ك مكا خرك لذةيل ، فمعياه :  يكل خرك ةت 
كالمعي   (ّ(ذلؾ الذةف ،  ك اجختصاص ،  م : ةت  خص ذةيل  ذلؾ((

ايخور كما ترل متاتٍّ مف دجلتاا عم  ايتااّ الغاوض الورو ض  ك المتصمض  ك 
 (ْ( الم ا رة((
: كرد دخؿ في الور ف الكروـ متعدونا  ل  يعسل ، كوكلل  دقؿ-َُ 

يكتىلي كىهيكى ظىالً  ؿى جى دىخى ـه لليىٍعًسًل ةىاؿى مىا  ىظيفح  ىف تىً ودى هىًذًه تعال  : (كى
{  رادة معي  المععكلوض ، كعيدلم  لول  ػ(في( ييكل  راد ّٓ ى ىدنا(}الكاؼ : 

معي  الدخكؿ في ال يّ  ، ككذر ذلؾ في ايمكر المعيكوض ، كوكلل تعال  : 
اًلًةوفى  ًتيىا ً يكلي ًمفى الصك ٍميىاهي ًفي رىٍةمى { لـ وعدله  لول  يعسل ، ٕٓ(}ايي واّ : (كى ىٍدخى

كعدكاه  لول  ػ(في( يفك رةمض ا  كسع مف كؿ  يّ ، فموس المراد دخكلاا ، 
 ؿ الدخكؿ فواا ، لتةوط رةمض ا  الداخؿ فواا ، كتةتإيل ، كعدكاه  لول 

ةىاؿى وىا  ىًييك جى  ميكٍا ًمف  ىابو   ػ(مف( ييكل  راد معي  اج تداّ كوكلل تعال  : (كى تىٍدخي
                                                 

 . ِٕٔ/ِ( الك اؼ  ُ(
 .ُّٗ/ِ( الت واف  ِ(
 .ٕٓ/ّ( معايي اليةك  ّ(
 ُِّمعايي في كتب ةركؼ المعايي ص ( كتا ي : اختّؽ ايكجل كال ْ(
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ةىضو(}وكسؼ :  ميكٍا ًمٍف  ىٍ كىابو محتىعىرل { كعدكاه  لول  ال اّ ؛ ييكل  راد ٕٔكىاًةدو كىاٍدخي
ميكٍا  ةىد دكخى يكا كى ـٍ ةىاليكىٍا  مى آؤيككي ذىا جى معي  ا لصاؽ كالمّ سض ، كوكلل تعال  : ((كىاًع

كٍا ً ًل(} رىجي ـٍ ةىٍد خى {  ك معي  المّ سض  كالمّمسض ُٔالمائدة : ً اٍلكيٍعًر كىهي
ٍمتـي  ـٍ تىكيكييكٍا دىخى ٍمتـي ً ًافك فىًإف لك ّكًتي دىخى ـي ال  الجماع ، كوكلل تعال  : (ملف يلسىآًئكي

(}اليساّ :  ـٍ مىٍوكي يىاحى عى ّى جي { كعدكاه  لول  ػ(عم ( ييكل  راد معي  ًِّ ًافك فى
اّ ً ٍخكىةي ويكسيؼى است راؼ الدخكؿ عم  اي خا ص ، كوكلل تعال  : (كىجى

(}وكسؼ :  كفى ـٍ لىلي مييًكري ـٍ كىهي فىاي مىٍوًل فىعىرى ميكٍا عى يى لٍئايـٍ ٖٓفىدىخى { كةكلل تعال  : (كى
ـى } ٍوًؼ ً ٍ راىًهو ـٍ ُٓعىف إى ا ةىاؿى ً يكا ًميكي مىٍوًل فىوىاليكٍا سىّمن ميكٍا عى { ً ٍذ دىخى
(}الةجر :  مىٍواىا زىكىًروكا ِٓ-ُٓكىًجميكفى ؿى عى { كةكلل تعال  : (كيمكمىا دىخى

(} ؿ عمراف :   {ّٕاٍلًمٍةرىابى
: كرد (ركب( متعدونا  ل  مععكلل ؛ ييكل  رود معي  ركب -ُُ 

وىٍخميؽي مىا  ًزويىضن كى ًمورى ًلتىٍركى يكهىا كى ٍوؿى كىاٍلً غىاؿى كىاٍلةى المععكلوض ، كوكلل تعال  : (كىاٍلخى
(}اليةؿ : جى تىعٍ  { لـ وعدل الرككب هيا  ل  مععكلل  ػ(في(  ؿ عدكاه  لول ٖمىميكفى

 يعسل ييكل  راد  يكاا تةمماـ فكؽ ظارها في  سعارهـ كةإاّ ةكائجاـ ، 
كعدكاه  لول  ػ(في( عيدما صم   ف وةتكم المرككب عم  الراكب كوةكول ، 

ةىاؿى اٍركى يكٍا ًفواىا ً ٍسـً  ميٍرسىاهىا ً فك رى لي لىغىعيكره  كوكلل تعال  : (كى الٌمًل مىٍجرىاهىا كى
ًك يكا ًفي اٍلعيٍمًؾ دىعىكيا المكلى ميٍخًمًصوفى لىلي ُْركًةوـه(}هكد :  { كةكلل تعال  : (فىًإذىا رى

(}العيك كت :  ـٍ ويٍ ًركيكفى ـٍ ً لى  اٍل ىرل ً ذىا هي اهي { كلمكا  راد معي  ٓٔالدلوفى فىمىمكا يىجك
ـى ال ـي ايٍيعىا عىؿى لىكي ت عوإوض عدكاه  لول ب(مف( كوكلل تعال  : (المكلي الكًذم جى

ًمٍياىا تىٍاكيميكفى (}غافر :   { ًٕٗلتىٍركى يكا ًمٍياىا كى
ٍذ استمع : -ُِ  عدكل (استمع(  ل  مععكلل  يعسل كوكلل تعال  : (كىاًع

ٍفيىا ً لىٍوؾى يىعىرنا ملفى اٍلًجفل وىٍستىًمعي  رى (}ايةواؼ : صى { ييكل  راد ِٗكفى اٍلويٍر فى
استوعاب استماعاـ  لمور ف الكروـ كا تمالل عمول ، كعدكاه  لول  ال اّ التي تعود 

ا وىٍستىًمعيكفى ً ًل(}ا سراّ :  { ييكل ْٕا لصاؽ  كوكلل تعال  : (يكٍةفي  ىٍعمىـي ً مى
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ؽ  ل كاسطض كس  نا لّ ستماع ةاؿ العك رم :  راد  ف وككف المجركر الميمصى
  (ُ((( م : وستمعكف  ومك اـ  ك  ظاهر  سماعاـ(( 

ككرد استمع متعدونا  ل  مععكلل  الّـ في مكاإع ، ك ػ( ل ( في  
ر ، كةد ظار لي  فك  وياما عّةض   صؿ ، كهي  يكل  ذا كايت  مكاإع  يخى

غاوض ةرو ض ،  ك  ( ل ( جيتااّ الغاوض فكذلؾ الّـ ،  ٌج  فك الّـ جيتااّ
مّصوض كم ا رة ، فود عدكاه  ل  مععكلل  ػ( ل ( يفك المراد اجستماع عف  عد 
لىٍك كىاييكٍا جى  ـك كى ًمٍيايـ مكف وىٍستىًمعيكفى ً لىٍوؾى  ىفىاىيتى تيٍسًمعي الصح كوكلل تعال  (كى

(}وكيس :  ٌف   ا جاؿو { فعف ال اووي عف الةاكـ  سيده  ل  الزهرم  ِْوىٍعًوميكفى
ك  ا سعواف كايخيس  ف  روؽ خرجكا لومض لوسمعكا مف رسكؿ ا (صم  ا 
عمول كسمـ( كهك وصمي  الموؿ فاخذ كؿ رجؿ مياـ مجمسا لوستمع ميل، ككؿ 
ج وعمـ  مكاف صاة ل، ف اتكا وستمعكف لل ةت   ذا  ص ةكا كطمع العجر 

ض: ج تعكدكا فمك ر كـ تعرةكا فجمعاـ الطروؽ فتّكمكا كةاؿ  عإاـ ل ع
 عض سعاائكـ يكةعتـ في يعسل  وئا ذـ ايصرفكا ، ةت   ذا كايت المومض 
الذايوض عاد كؿ رجؿ مياـ  ل  مجمسل ف اتكا وستمعكف لل ةت   ذا طمع العجر 
تعرةكا فجمعاـ الطروؽ فواؿ  عإاـ ل عض مذؿ ما ةالكا  كؿ مرة ذـ ايصرفكا 

ذ كؿ رجؿ مياـ مجمسل ف اتكا وستمعكف لل ةت  ، فمما كايت المومض الذالذض  خ
 ذا طمع العجر تعرةكا فجمعاـ الطروؽ، فوالكا: ج ت رح ةت  يتعاهد  جك يعكد ، 

 .َِٓ/ ُفتعاهدكا عم  ذلؾ ذـ تعرةكا، سورة ا ف ه اـ 
فود كايكا وستمعكف لتّكة الرسكؿ صم  ا عمول كسمـ لمور ف الكروـ 

 ا عمول كسمـ ما كاف وعمـ  اـ  عف  عد ، ةت   يكل  صم 
ّى اٍلويٍر في فىاٍستىًمعيكٍا لىلي كى ىيًصتيكٍا   ذىا ةيًرل كعدكاه  الّـ في ةكلل تعال  : (كىاًع

(}ايعراؼ :  ميكفى ـٍ تيٍرةى { يفك المراد اجستماع عف ةرب ، كةد َِْلىعىمككي

                                                 

 ّٓٔ/ْكويظر : الدر المصكف لمةم ي  ُِْٗ/ِ( الت واف في  عراب الور ف  ُ(
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مسمـ اجستماع ويستي ط مف التعدم  الّـ هيا ج  ػ( ل ( ةكـ كهك لزكـ ال
لمور ف الكروـ كا يصات لل  ذا كاف ويتم  ةرو نا ميل كفي ةإرتل ، كج ومـز 

 ذلؾ  ذا استمع  لول عف  عد 
كلمكا  راد الور ف الكروـ الياي عف رفع المسمـ صكتل في ةإرة 
الرسكؿ صم  ا عمول كسمـ عدكل فعؿ الجار  ل  مععكلل  الّـ ج  ػ( ل ( 

ٍكًت اليكً يل كىج  في ةكلل تعال  ـٍ فىٍكؽى صى : (وىا  ىوحاىا الكًذوفى  مىييكا ج تىٍرفىعيكا  ىٍصكىاتىكي
ـٍ كى ىيتيـٍ ج  اليكي ـٍ ًل ىٍعضو  ىف تىٍة ىطى  ىٍعمى ٍاًر  ىٍعًإكي كا لىلي ً اٍلوىٍكًؿ كىجى تىٍجاىري

(}الةجرات :  كفى كلك { فوككف المراد الياي عف جارهـ لل عف ةرب ، ِتىٍ عيري
 ةوؿ : كج تجاركا  لول ، ل مؿ ما كاف مف  عد 

وتإ  مما مرك ذكره  يكل لككف ( ل (  طكؿ لعظنا كم ي  مف الّـ ؛ 
اختورت ايكل  جيتااّ الغاوض ال عودة ، كالّـ جيتااّ الغاوض الورو ض ،  ك 
المّصوض كالم ا رة ، كتتإ  هذه الوإوض  كذر في ةكلل تعال  : ( ىًةـً 

{ فعدكل  الّـ ؛ يفك ّٖٕىةى ًلديليكًؾ ال كٍمًس ً لى  غىسىًؽ المكٍوًؿ(}ا سراّ : الصك 
المراد الصّة ايةرب ، كهي التي تككف عيد زكاؿ ال مس ؛ كعدكل  ػ( ل ( 
يفك المراد الصّة اي عد التي تككف  عد غركب ال مس ؛ لذلؾ فإيكل مف 

ّن :  ةـ الص  ّة لصّة العجر  ل  صّة الع اّ .اي م،  ف وواؿ مذ
كرد ( كف ( متعدونا  ل  مععكلل  ال اّ في ةكلل : ( ىمى  أكفى : -ُّ 

(} ؿ عمراف :   ٍف  ىٍكفى  ً عىٍاًدًه كىاتكوى  فىًإفك الٌملى ويًةبح اٍلميتكًووفى { كةكلل ٕٔمى
كاٍ  مىٍف  ىٍكفى  ً عىٍاًدًه ًمفى الٌمًل فىاٍستىٍ ً ري ـي الكًذم  ىاوىٍعتـي ً ًل(} ؿ  تعال  : (كى ً  ىٍوًعكي

مىٍولي المكلى فىسىويٍؤًتوًل  ىٍجرنا ُُُعمراف :  ٍف  ىٍكفى  ً مىا عىاهىدى عى مى { كةكلل تعال  : (كى
{ فعدكل الععؿ  ل  مععكلل  ال اّ ، لمكا  راد  لصاؽ معياه َُعىًظومنا(}العت  : 

ا لصاؽ عدكاه  لول  يعسل ، في  المجركر ، لكف لمكا  راد ما هك  كسع مف 
(}ا سراّ  { كةكلل تعال  : (كى ىٍكفيكٍا اٍلكىٍوؿى ّٓةكلل تعال  : (كى ىٍكفيكا اٍلكىٍوؿى ً ذا ًكٍمتيـٍ

(}اييعاـ :  { كةكلل تعال  : ( ىٍكفيكا اٍلكىٍوؿى كىج تىكيكييكا ًمفى ُِٓكىاٍلًموزىافى
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(}ال عراّ :   ل  مععكلل  يعسل وعود استوعا ل لل  { كتعدم الععؿُُٖاٍلميٍخًسًروفى
كاةتكاّه  معياه ،  م : ا تمالل عم  مععكلل كمكل  معياه ، كما تودـ تعروعل ، 
كةد  رود ذلؾ مع الكوؿ كالكزف ؛ يفك الور ف ةذكر كذورنا مف اليوص في الكوؿ 

ٍوؿه للٍمميطىعلًعوفى } ًذوفى ً ذىا اٍكتىاليكٍا { الك ُةت  ةاؿ جؿك كعّ في سكرة المطععوف : (كى
مى  اليكاًس وىٍستىٍكفيكفى } كفى }ِعى ـٍ ويٍخًسري ييكهي ـٍ  ىك ككزى ذىا كىاليكهي {  ىج وىظيفح  يكلىًئؾى ّ{ كىاًع

 { وىٍكـى وىويكـي اليكاسي ًلرىبل العالموف(ٓ{ ًلوىٍكـو عىًظوـو }ْ ىيكايـ مكٍ عيكذيكفى }
 القافض في كتب النحك :المبحث الثاني : النصب عمى نزع 

 : المطمب األكؿ : التعريؼ بالنصب عمى نزع القافض
ػػػا  ف وتعػػػدل فاعمػػػل الػػػ  مععكلػػػل  يعسػػػل ،  ك  الععػػػؿ عيػػػد اليةػػػاة ،  مك
 ةرؼ الجر ، كةد عرفت ((التعدوض لغض : التجاكز ، وواؿ : عدا طكره ،  م : 

  ( ُ( جاكزه ، كفي اجصطّح : تجاكز الععؿ فاعمل ال  مععكؿ  ل((
ةاؿ سو كول : ((هذا  اب العاعؿ الذم وتعداه فعمل  ل  مععكلوف ، فإف 
ف  ػػػئت تعػػػػدكل  لػػػ  الذػػػايي ، كمػػػػا   ػػػئت اةتصػػػرت عمػػػػ  المععػػػكؿ ايكؿ ، كاع
ػػا ، ككسػػكت   ػػرنا  تعػػدكل  لػػ  ايكؿ ، كذلػػؾ ةكلػػؾ :  عطػػ  ع ػػد ا زوػػدنا درهمن

ؿ ذلػػؾ ةكلػػل عػػز الذوػػاب الجوػػاد ، كمػػف ذلػػؾ : اختػػرتي الرجػػاؿى ع ػػدى ا ، كمذػػ
ّن للًمووىاًتيىػػا(}ايعراؼ:  ػػ ػػٍ ًعوفى رىجي ػػلي سى { كسػػموتل ُٓٓكجػػؿ: (كىاٍختىػػارى ميكسىػػ  ةىٍكمى

زودنا ، ككيوكتي زودنا   ا ع د ا ، كدعكتل زودنا ،  ذا  ردتى (دعكتل( التي تجرم 
ف عيوػػػت الػػدعاّ  لػػػ   مػػر ، لػػـ وجػػػاكز مععػػكجن كاةػػػدنا ،  مجػػرل (سػػموتل( ،  كاع

 ةكؿ ال اعر كميل 
 ستغعري اى ذي نا لىٍستي ميٍةًصوىلي    رىبك الع اًد  لول الكٍجلي كالعمؿي  

)ِ )  
                                                 

، كويظػػػػر :  ػػػػرج الةػػػػدكد اليةكوػػػػض لمعػػػػاكاي ص  ّْٔ(  ػػػػرح التسػػػػاوؿ لممػػػػرادم ص  ُ(
ُّّ-ُّْ . 

 ( ال وت مف ال سوط ، كج ويعرىؼ ةائمل ، ِ(
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 كةاؿ عمرك  ف معدوكرب الزح ىودم (مف ال سوط(
 مرتػػؾ الخوػػرى فافعػػٍؿ مػػا  يًمػػرتى  ًػػًل    فوػػد تركتيػػؾى ذا مػػاؿو كذا يى ىػػًب 
)ُ ) 

ػؿ هػذا  يكاػا  فعػاؿ ، تكصػؿ  ةػرك  يكما فيصو ؼ ا إػافض فتوػكؿ : اختػرت فّينػا كاع
مػػف الرجػػاؿ ، كسػػموتل  عػػّف ، كمػػا يوػػكؿ : عركفتػػل  اػػذه العّمػػض ، ك كإػػةتل 
 اا ، ك ستغعري اى مف ذلؾ ، فمما ةذفكا ةػرؼ الجػر عمػؿ الععػؿ ، كمػف ذلػؾ 

 ةكؿ المتممس 
  ( ِ(كسي  لوتي ةىبك العراًؽ الدهرى  طعىميلي     كالةىبي واكميلي في الوروض السح    

  (ْ(كمذؿ هذا ةاؿ الم رد   (ّ(ورود عم  ةىب العراؽ((
 وكف سو كول  ف الميصكب عم  يػزع الخػافض ، هػك غوػر المععػكؿ  ػل 
، فايكؿ يةك :  عط  ع دي ا زودنا درهمنا ، ككسكتي   رنا الذوػابى الجوػادى ، ك 

ايي : يةػك  سػتغعر (زودنا( ، مععكؿ  ل  كؿ ، ك(درهمنا( ، مععكؿ  ل ذافو ، كالذػ
اى ذي نا ، ك مرتؾ الخورى ، ك (ذي نا( ، لوس مععكجن  ػل ذايونػا ،  ػؿ هػك ميصػكب 
عمػػػ  يػػػزع الخػػػافض ، كالتوػػػدور :  سػػػتغعر ا مػػػف ذيػػػب ، ككػػػذلؾ  (الخوػػػر( ، 
ا ميصػكب عمػ  يػزع الخػافض ، كالتوػدور :  لوس مععكجن  ل ذايونا ،  ؿ هك  وإن

                                                 

( الي ػػب : المػػاؿ ايصػػوؿ مػػف يوػػكد كما ػػوض ، كال وػػت مختمػػؼ فػػي ةاذمػػل، كةػػد كذػػر مػػا  ُ(
، كا ػػػػف ه ػػػػاـ فػػػػي  ُِّ،  ٖٔ،  ّٔ/ِاست ػػػػاد  ػػػػل اليةػػػػاة ، كػػػػالم رد فػػػػي الموتإػػػػب : 

،  ْْٕ/ٓ،  ِّٕ،  ُّٔ/ُ، كالسػػموف الةم ػػي فػػي الػػدر المصػػكف :  ُّٓ/ُالمغيػػي : 
 ُٕ/ِاه : ، كالسوكطي في اي   ُْٖ/ٕ،  ُْٗ،  ِّٕ/ٔ

ػػػ ىعي... ةكلػػػل :  لوػػػتي :  م :  ِ( ( ةائمػػػل المػػػتممس ، كاسػػػمل :جروػػػر  ػػػف ع ػػػد المسػػػو  الإح
ةمعتي عم  ةىبل العراؽ  يلي ج  طعمل الدهر ، مع  فك الةٌب متوسر واكمل السكسس ، كهك 

 . ِٖٔ/ُ، كالمواصد اليةكوض لمعويي :  ٓٗةيمكؿ الوم  كيةكه  . ويظر : دوكايل ص 

 .  ّٕ – ُٕ/ُ، كتةووؽ  موؿ  دوع :  ّٖ-ّٕ/ُالكتاب تةووؽ هركف :  ( ّ(

 .ُِّ/ِ،  ّٔ-ّٓ/ِ( ويظر : الموتإب  ْ(
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ما توكؿ : يي لٍئتي زودنا ووكؿ ذلػؾ ،  م : عػف زوػد ،  مرتؾ  الخور، كةاؿ : ((كك
ػػًاودنا(  كىعىػػ  ً المٌػػًل  ى كلوسػػت (عػػف( ، ك(عمػػ ( هػػا هيػػا  ميزلػػض ال ػػاّ فػػي ةكلػػل :(كى

{ كلػوس  زوػد ؛ يفك  (عػف(  ك(عمػ (  ْٖ{ ، ك}العت  : ُٔٔ، ٕٗ}اليساّ : 
  ( ُ(، ج وععؿ  اا ذاؾ ، كج  ػ(ًمف( ،  في الكاجب((

ػػػد  سػػػو كول  ف ةػػػرؼ الجػػػر المةػػػذكؼ فػػػي  ػػػاب اليصػػػب عمػػػ  يػػػزع  كى
الخػػػافض ، هػػػك ةػػػرؼ جػػػر  صػػػمي ، كلػػػوس ةػػػرؼ جػػػر زائػػػد كال ػػػاّ فػػػي ةكلػػػل 

ػػػًاودنا( }اليسػػػاّ  كىعىػػػ  ً المٌػػػًل  ى { كلاػػػذا فإيكػػػل  ذا ةػػػذؼ ييػػػكم ككجػػػب ٕٗتعػػػال  (كى
تودوره ، كهذا ما  كإةل السورافي ، كهك و ػرح كػّـ سػو كول  وكلػل : ((كاعمػـ 

الةػػركؼ التػػي وجػػكز ةػػذفاا عمػػ  إػػر وف ، مياػػا مػػا وةػػذؼ ، كهػػك موػػدر   فك 
ميكم لصةض معي  الكّـ ... كمياا ماوككف زائدنا لإرب مف التاكود ... فإذا 
ةذؼ لػـ ووػدر ... يةػك : لػوس  خػكؾ  زوػد ؛ يفك معيػاه : لػوس  خػكؾ زوػدنا ، 

يا هذه الةركؼ لـ وختؿك كما ةاـ مف  ةدو ، يفك معياه : ما ةاـ  ةده ، فإذا ةذف
  (ِ(الكّـ((

فةرؼ الجر ميكم كوجب تودوره في ةاؿ مػا سيػملي اليصػب عمػ  يػزع 
الخافض ، ييكل ةرؼ جر  صمي ،  خّؼ ةرؼ الجر الزائػد لمتككوػد ، كةػاؿ 

( }ايعػػراؼ  :  ـى ـٍ ًصػػرىاطىؾى اٍلميٍسػػتىًوو {  م : عمػػ  ِٔايخعػػش : (((يىٍةعيػػدىفك لىايػػ
 اؿ ال اعر :        صراطؾ... كة

كايلي  ذا  سع  يظعرى طائرنا  مع اليجـ في جكل السماّ وىصيكبي  
)ّ) 

ًجٍمػػػػػػػػػػػػتيـٍ  ىٍمػػػػػػػػػػػػرى  وروػػػػػػػػػػػد : يظعػػػػػػػػػػػػر  طػػػػػػػػػػػائر ، فػػػػػػػػػػػػالو  ال ػػػػػػػػػػػػاّ ، كمذمػػػػػػػػػػػل : ( ىعى
(}ايعراؼ : ـٍ  (ُ({   م : عف  مر ر كـ((  َُٓرى لكي

                                                 

  ّٕ/ُ، كتةووؽ  دوع :  ّٖ/ُ( الكتاب تةووؽ هركف :  ُ(

  ِٖٕ/ُ(  رح كتاب سو كول  ِ(

 ( لـ  ةؼ عم   ةائمل . ّ(
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ػػػػا ةػػػػذفكا ةػػػػرؼ الجػػػػر عمػػػػؿ  ، كمػػػا ع كػػػػر عيػػػػل سػػػػو كول  وكلػػػػل : ((فممك
سػػػماه ا ػػػف مالػػػؾ : (( متعػػػدو  إسػػػواط ةػػػرؼ الجػػػر(( كاست ػػػاد  مػػػا  (ِ(الععػػػؿ((

 است اد  ل ايخعش ك إاؼ : ((ككوكؿ ايخر : 
 (ّ(تىةفح فت دم ما  اا مف ص ا ضو    ك خعي الذم لكج ايس  لوإايي       

كايصػػػػؿ : عمػػػػ  صػػػػراطؾ المسػػػػتووـ ، كعػػػػف  مػػػػر ر كػػػػـ ، كيظعػػػػر  طػػػػائرو ، 
  (ْ( ((كلوإ  عميى 

كعمؿ ا ف وعوش ةذؼ ةرؼ الجر في ايمذمض المتودمػض  وكلػل : (( ٌج 
 يكاػػػـ ةػػػد وةػػػذفكف هػػػذه الةػػػركؼ فػػػي  عػػػض اجسػػػتعماؿ تخعوعنػػػا ، فػػػي  عػػػض 

 (ٓ(كّماـ ، فوصؿ الععؿ  يعسل ، فوعمؿ((
ػػػا           مك ػػػا لإػػػركرة ال ػػػعر ، كاع ك وكلػػػل : (( فػػػإذا ةػػػذفكا ذلػػػؾ الةػػػرؼ ،  مك

وػػػػؼ  ... كةكػػػػ    ػػػػك الةسػػػػف فػػػػي غوػػػػر ال ػػػػعر : مػػػػررتي لإػػػػرب مػػػػف التخع
كةاؿ : ((ك ياا ةد تةذؼ في المعظ اختصارنا كاستخعافنا ،  ذا كاف في (  ٔ(زودنا((

المعػػظ مػػا وػػدٌؿ عمواػػا ، فتجػػرم لوػػكة الدجلػػض عمواػػا مجػػرل الذا ػػت الممعػػكظ  ػػل ، 

                                                                                                                

 . َُٗ( معايي الور ف : ص  ُ(

 ّٕ/ُ، كتةووؽ  دوع :  ّٖ/ُهركف :  (  كتاب سو كول تةووؽ ِ(

(  ((ةائمل هك عركة  ف ةػزاـ... اجست ػااد فوػل ةوػث ةػذؼ ميػل ةػرؼ الجػر ، كجعػؿ  ّ(
مجػػػركره مععػػػكجن  ػػػػل ...كةػػػد ووػػػػاؿ :  فك ةكلػػػل (لوإػػػايي( ةػػػػد وكػػػكف ميإػػػػمكينا معيػػػ  (غػػػػاؿ( 

است ػػػااد ك( همػػػؾ( فوتعػػػدل ةويئػػػذ  يعسػػػل ، كج وكػػػكف عمػػػ   سػػػواط (عمػػػ ( فػػػّ وكػػػكف فوػػػل 
 .ُِٕ-ِٗٔ/ِفافاـ(( المواصد اليةكوض : 

  ّْٖ-ّْٕكويظر  رح التساوؿ لممرادم ص  ٖٓ/ِ(  رح التساوؿ  ْ(

   ُٓٓ-ُْٓ/ْ(  رح المعصؿ  ٓ(

  َِٔ/ٓ( المصدر يعسل  ٔ(
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كمػا كيسب المرادم ال  ا ف عصػعكر ةكلػل : (((ُ(كتككف مرادة في المةذكؼ((
كػاف ج وةػػٌؿ  ػيعس المععػػكؿ ، يةػك : يصػػةتي زوػدنا ، فايصػػؿ فوػل  ف وتعػػدل 
 ػػػالةرؼ ، ذػػػـ ةػػػذؼ ميػػػل فػػػي اجسػػػتعماؿ ، ككذػػػر ايصػػػؿ كالعػػػرع ،  م :  ف 
  (ِ(وكػكف ايصػؿ ةػرؼ الجػر ، ذػـ  سػوط اتسػاعنا ، يةػك :  ػكر لزوػدو كزوػػدن (( 

ؿ مكإع ، لك صةت هذه العمؿ ، لص  كجاز ةذؼ ةرؼ الجر ةواسنا في ك
 اتساعنا ،  ك لّختصار كالتخعوؼ .

ت وف مما تودـ ذكره  ف الميصكب عم  يػزع الخػافض ، هػك  ايصػؿ          
مجػػركر  ةػػرؼ جػػرل  صػػمي ؛ لػػذلؾ كجػػب عيػػد ةذفػػل كيصػػب اجسػػـ  توػػدوره ، 
 ػػػؿ كجػػػب  ف وكػػػكف ميكًوػػػا معيػػػاه ج لعظػػػل فةسػػػب ، هػػػذا مػػػا ةػػػاؿ  ػػػل اليةػػػاة 

 ك جمعكا عمول .
 ف تصرو  اليةاة  كجكب تودور ةرؼ الجرل  عد ةذفل ،  م :  كجكب        

 ف ويكل معياه في الكّـ ، وعد تدخّن كتةروعنػا لممعيػ  المػراد ؛ يفك المػتكمـ ، 
ما ةذؼ ةرؼ الجر  ٌج مف  جؿ  ف ويمغي معياه ، كمػا  يكػل  دل  لػ  تػرؾ مػا 

ود الدجلض ، التػي ج  ػدك سمي ميصك نا عم  يزع الخافض سائ نا ، مف غور تةد
 مف  ف وككف ةد تةكؿ  لواا ،  عد ةذؼ ةرؼ الجر. 

 المطمب الثاني : مآقذ القكؿ بالنصب عمى نزع القافض  :
: جعؿ سو كول كاليةاة مػف  عػده اجسػـ الميصػكب  مآقذ المصطم -ا

، مػػف ةوػػػث العمػػؿ ميصػػػك نا  الععػػػؿ ، يػػصك عمػػػ  ذلػػػؾ  وكلػػل : ((فممػػػا ةػػػذفكا 
كةػػاؿ الم ػػرد : ((كاعمػػـ  يكػػؾ  ذا ةػػذفتى ةػػركؼ  (ّ(ةػػرؼ الجػػر عمػػؿ الععػػؿ(( 

ػػػـ  ػػػل يصػػػ تل ، ؛ يفك الععػػػؿ وصػػػؿ فوعمؿ...ككػػػذلؾ كػػػؿ  ا إػػػافض مػػػف الموسى
                                                 

  ُٔٓ/ْ( المصدر يعسل  ُ(

  ُُّ/ِكويظر : ةا وض الص اف  ّْٕ(  رح التساوؿ لممرادم ص  ِ(

 . ّٕ/ُ، كتةووؽ  دوع  ّٖ/ُهركف :  ( الكتاب تةووؽ ّ(
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يصػػب ،  ذا ةذفتىػػل كصػػؿ الععػػؿ فعمػػؿ فومػػا  عػػده ، كمػػا خػػافض فػػي مكإػػع 
ّن للًمووىاًتيىػا(}ايعراؼ:  ػ {  ُٓٓةاؿ ا تعال  : (كىاٍختىارى ميكسى  ةىٍكمىلي سىٍ ًعوفى رىجي

كهػػػـ مػػػف جاػػػض  خػػػرل ،  كج ػػػكا توػػػدور ةػػػرؼ الجػػػرل  عػػػد  (ُ(  م : مػػػف ةكمػػػل((
م :  ياػـ جعمػكا هػذا   ( ِ(ةذفل ، فاػك ((موػدر ميػكم لصػةض معيػ  الكػّـ((  

الميصػػػكب  الععػػػؿ ممةكظنػػػا فوػػػل دجلػػػض الجػػػار مػػػف ةوػػػث المعيػػػ  ، كهػػػذا هػػػك 
الماخػػػذ ايكؿ كهػػػك العصػػػؿ  ػػػوف المعيػػػ  كالعمػػػؿ ، كالماةػػػذ الذػػػايي :  ياػػػـ لػػػـ 
وسمكا هذا اجسـ مععكجن  ػل لمععػؿ ، عمػ  الػرغـ مػف ادعػائاـ  ايكػل يصػب  ػل ، 

   فعصمكا  وف العمؿ كالتسموض         

كةػػد ا ػػتار عيػػد اليةػػاة مصػػطم  : الميصػػكب عمػػ  يػػزع الخػػافض ، 
كظػػاهر هػػذا المصػػطم  وعوػػد  فك عامػػؿ اليصػػب هػػك ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػٌر ، فػػي 
ةوف ةد ذه كا ،  لػ  مػا ذهػب الوػل سػو كول ، كهػك  فك الػذم عمػؿ فوػل اليصػب 
هك الععؿ ، كهذا هػك الماةػذ الذالػث ، كهػك التيػاةض  ػوف مػا وعيوػل المصػطم  

 ا ةالكا  ل . كم
ةاؿ سو كول : النصب عمى نزع القافض بيف السماع كالقياس : -ب

(( كلوسػػػت :  سػػػتغعر ا ذي نػػػا ، ك مرتػػػؾ الخوػػػرى ،  كذػػػر فػػػي كّماػػػـ جموعنػػػا ، 
يكمػػا وػػتكمـ  اػػا  عإػػاـ((  ( ْ(كةػػاؿ : ((كلػػوس كػػؿ الععػػؿ وععػػؿ  ػػل هػػذا(( ( ّ(كاع

رم مجػراه  يكمػا وجػكز  ف وسػوط كةاؿ الذمايويي : ((كهذا الذم ذكرتل ، كمػا وجػ

                                                 

 .ُِّ/ِ( الموتإب  ُ(

  ِٖٕ/ُ(  رح كتاب سو كول لمسورافي  ِ(

 . ْٕ/ُ، كتةووؽ  دوع :  ّٖ/ُ( كتاب سو كول تةووؽ هركف :  ّ(

 . ْٕ/ُ، كتةووؽ  دوع :  ّٖ/ُ( المصدر يعسل تةووؽ هركف :  ْ(
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ػا مػا لػـ تجػز العػرب  ميل ةرؼ الجر في المكاإػع التػي اسػوطتاا العػرب ، فامك
 (ُ( سواطل ، فإيل ج وجكز  ف وسوط(( 

فاليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض فػػي ايمذمػػض التػػي توػػدـ ذكرهػػا ، كيةػػك : 
كيصػةتل  كرت زودنا ، ك كرت لزود ، ككمتػل ككمػت لػل ، ككزيتػل ككزيػت لػل ، 

كيصةت لل ، كمررت زودنا ، كمررت  ل ، كزكجت زودنا امر ة ، كزكجتل  اا ، 
كعوكرتيل سكاده كعورتل  سػكاده ، ك روػتي الومػـ السػكوف ، ك روػت الومػـ  السػكوف ، 
كة إت الدراهـ زودنا ، كة إت الدراهـ مػف زوػد ، كمسػةتي ر سػي ، كمسػةتي 

اة ممػػػا وةعػػػظ كج ووػػػاس عموػػػل .  ر سػػػي ، هػػػذه ايمذمػػػض كيةكهػػػا هػػػي عيػػػد اليةػػػ
اسػػػتيادنا الػػػ  ةمٌػػػض اسػػػتعمالاا فػػػي ةػػػاؿ اليصػػػب ، كجعمػػػكا الجػػػر هػػػك ايصػػػؿ ، 

 (ِ(استيادنا ال  كذرة استعمالاا في ةاؿ الجرٌ 
الوكؿ  اليصب عم  يػزع الخػافض جعػؿ اليةػاة وعتمػدكف عمػ  ةإػوض 

، كوػػكلاـ عددوػػض ، فعػػدحكا مػػا كذػػر اسػػتعمالل هػػك الووػػاس ، كمػػا ةػػؿك هػػك ال ػػاذ 
(  تعٌدوػػل الػػ  مععكلػػل  ةػػرؼ الجػػر  ّن :  ف ايصػػؿ كالووػػاس فػػي الععػػؿ (مػػرك مػػذ
 (ّ((ال ػػػاّ( ييكػػػل هػػػك ايكذػػػر اسػػػتعماجن ، كلاػػػذا جعمػػػكا : مػػػررت زوػػػدنا ،  ػػػاذكا 

كاستيادنا ال  الموواس المعظي العددم ساكل  عض اليةاة  وف اليصػب كالجػر، 
صر ا ف مالؾ هذا في الععموف : يصةتل كلـ وجعؿ  ةدهما  صّن لمذايي ، كة

                                                 

  ِٔٔ( العكائد كالوكاعد ص  ُ(

، كالموػػػرلب ج ػػف عصػػػعكر  َُُ-ََُ( ويظػػر : ك ػػؼ الم ػػػكؿ لمةوػػدرة الوميػػ  ص  ِ(
، ، ٖٓ/ِ،ك ػػػرح التسػػػاوؿ ج ػػػف مالػػػؾ  ُٓٓ/ْ، ك ػػرح المعصػػػؿ ج ػػػف وعػػػوش  ُٕٓص 

 َُّ/ِ،كةا وض الص اف  ّْٗك رح التساوؿ لممرادم ص

  َُْ/ْ( ويظر:  رح كافوض ا ف الةاجب  ّ(
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كةػػاؿ المػػرادم : ((كةػػد عػػدكها  عػػض  (ُ(كيصػػةت لػػل ، ك ػػكرتل ك ػػكرت لػػل ، 
 (ِ(اليةكووف خمسض  فعاؿ : يص  ، ك كر ، ككاؿ ، ككزف ، كعدك(( 

كةد يسي اليةاة ، كلـ وعطيكا  ل   فك كذرة استعماؿ ةرؼ الجػر كةمتػل 
متاتوػػض مػػف كذػػرة اسػػتعماؿ معيػػ  ةػػرؼ الجػػر كةمتػػل ، فوجػػب  ف ج تػػدخؿ هػػذه 
الوإػػػػػوض فػػػػػي معادلػػػػػض  وامػػػػػا  فصػػػػػ  اسػػػػػتعماجن ؛ يفى المةػػػػػدد كالمكجػػػػػب فػػػػػي 
  اسػػػػتعماؿ هػػػػذا  ك ذاؾ ، المعيػػػػ  كالموصػػػػكد مػػػػف الكػػػػّـ ، فػػػػإذا كػػػػاف المعيػػػػ

ذا استعمميا التركوب ا خػر  ةجػض كذػرة  كالموصكد ما ةؿك ، كجب استعمالل ، كاع
ّن ةػذؼ  لػؼ   كركده ، فود ع كريا عف المعي  المػراد  غوػر تركو ػل ، فال ػائع مػذ
(ا ػػف( كةػػؿك  ذ اتاػػا عيػػد كةكعاػػا  ػػوف عممػػوف ، كهػػذا يػػاجـ مػػف كذػػرة اسػػتعماؿ 

ؿ المعيػػػ  المكجػػػب  ذ اتاػػػا ، المعيػػػ  المكجػػػب لةػػػذؼ ايلػػػؼ ، كةمٌػػػض اسػػػتعما
فالمعركؼ كال ائع  ف (ا ف(  عيد كركدها  وف عمموف كذورنا مػا تسػتعمؿ صػعض 
لمعمػـ ة ماػػا ، كلاػذا كذػػر كجػكب ةػػذؼ  لعاػا ، كةمكمػػا تسػتعمؿ خ ػػرنا لػل ، كلاػػذا 
ةؿ استعماؿ  لعاا ، فعي هػذه الةالػض وعػد مػف الخطػؿ كالخطػا الك وػر  ف يةكػـ 

ل ػػذكذ ، عيػػد كةكعاػػا خ ػػرنا لمػػا ة ماػػا ، كمذػػؿ هػػذا مػػا ةػػد عمػػ   ذ ػػات  لعاػػا  ا
ةصػػؿ فػػي ةإػػوض اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض ، فمػػف الخطػػؿ كالخطػػا الك وػػر 
ػػػا ،  ف يةكػػػـ عمػػػ  اليصػػػب  مجوئػػػل عمػػػ  غوػػػر الووػػػاس ،  ك ايصػػػؿ  ك   وإن

 الةكـ عمول  ال ذكذ لوٌمض استعمالل . 
ظاػػرت لػػي ، مػػف الةوػػائؽ التػػي  القػػافض بػػيف األصػػؿ كالزيػػادة :-ج

كمػػف خػػّؿ مػػا اسػػتعدتل مػػف دراسػػاتي اليةكوػػض ،  فك الواعػػدة التػػي ت يػػي عمػػ  
 ساس المعي  ج ويختمىؼ فواا ؛ يفك المعي  ج وتغور  تغوػر اجلعػاظ كالتراكوػب 
ػػػا الواعػػػدة الم يوػػػض عمػػػ   سػػػاس لعظػػػي ، فإيكاػػػا تعسػػػ  المجػػػاؿ  لػػػ  تعػػػدد  ،  مك

                                                 

 . ٖٔ-ٖٓ/ِ(  رح التساوؿ ج ف مالؾ  ُ(

    ّْٕ(  رح التساوؿ ص  ِ(
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وػدـ ذكػره ،  ف سػو كول كالسػورافي كغورهمػػا ايةػكاؿ كتإػار اا ، فوػد ت ػوف ممػػا ت
ةد  كدكا  فك الجٌر هك ايصؿ في  اب ما سػمي اليصػب عمػ  يػزع الخػافض ، 
ةتػػػ   كج ػػػكا توػػػدوره ك ف وكػػػكف ميكًوػػػا  عػػػد ةذفػػػل ؛ ييكػػػل ةػػػرؼ جػػػر  صػػػمي ، 
ػػذؼ كجػػب عػػدـ توػػدوره ،  ٌج  يلػػي  كفرةػػكه عػػف ةػػرؼ الجػػر الزائػػد ، الػػذم  ف ةي

 ةػػػػكاجن خرجػػػػكا فواػػػػا عمػػػػ  هػػػػذا الػػػػذم  ػػػػاع ؛  ذ جعمػػػػكا كجػػػػدت لػػػػدل  عإػػػػاـ 
اليصػػػػب هػػػػك ايصػػػػؿ ، كلػػػػوس الجػػػػٌر ، فوػػػػد ةػػػػاؿ ا ػػػػف الةاجػػػػب : ((كوكلػػػػؾ : 
يكمػػا هػػي  اسػػتغعرتي اى الػػذيبى ، كمػػف الػػذيب ، فموسػػت (ًمػػف( فوػػل مةذكفػػض ، كاع
 ةدل المغتوف . ا خر :  يكل ميعدكل  يعسل ، كجاّت  (ًمف( عم  س وؿ الزوادة 

ج عمػػ   يكػػل ميعػػدكل  ػػػ(ًمف( ، ذػػـ ةػػذفت ،  كوكلػػؾ : مػػا إػػر ت  ةػػدنا ، كمػػا  ،
))  (ُ(إر ت مف  ةدو

فود جعؿ (مف(  في يةك : استغعرت ا مف الذيب ، ةرؼ جػر زائػد 
، كايصؿ هك اليصػب ، كهػك خػّؼ مػا ةالػل سػو كول كجماػكر اليةػاة . كةػاؿ 

 يكػل متعػدٍّ مػرة ، كمػرة  يكػل جـز الرإي : ((كاعمـ  يكل ةوؿ في  عض ايفعػاؿ : 
متعػػد  ةػػرؼ الجػػر ، كذلػػؾ  ذا تسػػاكل اجسػػتعماجف ، ككػػاف كػػؿي كاةػػد ميامػػا 
غال نا ، يةك : يصػةتؾ كيصػةت لػؾ ، ك ػكرتؾ ك ػكرت لػؾ ، كالػذم  رل : 
الةكـ  تعدم مذؿ هذا الععؿ مطمونا ،  ذ معياه مػع الػّـ ، هػك معيػاه مػف دكف 

... ٌج  يكاػػػػػا مطػػػػػردة الزوػػػػػادة ، فػػػػػي يةػػػػػك : يصػػػػػةت الػػػػػّـ ...فاػػػػػي  ذف زائػػػػػدة
 (ِ(ك كرت(( 

ػلي سىػٍ ًعوفى  كمذؿ هذا ةاؿ الارمي في ةكلل تعال  : (كىاٍختىػارى ميكسىػ  ةىٍكمى
ّن للًمووىاًتيىػػا(} ايعػػراؼ :  ػػ ا ذلػػؾ  وكلػػل : ((كتوػػكؿ :  ذا  ردت ُٓٓرىجي { مكإػػةن

الوػػكـ ،  ػػػ(مف(   ذ ػػات ةػػرؼ الجػػر : اختػػار مكسػػ  مػػف ةكمل...فخعإػػت   :

                                                 

 .     َٕٖ/ِ(  مالي ا ف الةاجب  ُ(

    ُّٗ/ْ(  رح كافوض ا ف الةاجب  ِ(
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ك وكلػػػػل : ((ةكلػػػػؾ : مػػػػررت  زوػػػػد... ( ُ(كمكإػػػػعل يصػػػػب عمػػػػ  المععكلوػػػػض(( 
فوصػػور مجػػركرنا فػػي المعػػظ ، ميصػػك نا فػػي المعيػػ  ، فوػػالكا : مػػررت  زوػػد ، ك 
(زود( ، مةعكض  ال اّ لعظنا ، كهك مععكؿ في المعي  ميصكب  ػػ(مررت(  ؛ 

 (ِ(ييكل مععكؿ مف ةوث  يكل مجركر  ل(( 

ةػػػوف  ةػػػاـ اليةػػػاة  ػػػاب النصػػػب عمػػػى نػػػزع القػػػافض كالمعنػػػى : -د
اليصب عم  يزع الخافض عم   ساس لعظي ،  غعمكا الجايب المعيكم . ةػاؿ 
الم ػػػٌرد : ((كتوػػػكؿ :  مرتيػػػلي  ف ووػػػكـ... فػػػالمعي  ،  مرتػػػل  ػػػاف ووػػػكـ ،  ٌج  يكػػػؾ 

فػػػالم رد وصػػػٌرح  ػػػاف :  ( ّ(ةػػػذفت ةػػػرؼ الخعػػػض ، كةذفػػػل مػػػع  ( ف( جوػػػد(( 
ػػا ةكلػػػل :    مرتػػل  ف ووػػػكـ ، ك مرتػػل  ػػػاف ووػػكـ ، معيووامػػػا كاةػػد . كةػػػاؿ : ((فامك

ـٍ فىػػػاتكويكًف(}المؤميكف  ػػػضن كىاًةػػػدىةن كى ىيىػػػا رى حكيػػػ ـٍ  يمك ػػػتيكي فك هىػػػًذًه  يمك { فإيكمػػػا المعيػػػ  ِٓ(كىاًع
معيػػػػ  الػػػػّـ ، كالتوػػػػدور : كيفك هػػػػذه  مػػػػتكـ  ٌمػػػػض كاةػػػػدة ، ككػػػػذلؾ ةكلػػػػل عيػػػػد 

ػػػػدنا( }الجػػػػف  الخموػػػػؿ : ػػػػعى المكػػػػًل  ىةى ػػػػاًجدى ًلمكػػػػًل فىػػػػّ تىػػػػٍدعيكا مى {  م : ُٖ(كى ىفك اٍلمىسى
 (ْ(كيفك ((

غعػػاؿ المعيػػ  ،  ةتػػ  فػػي  كةػػد غػػال  اليةػػاة فػػي التعسػػور المعظػػي ، كاع
ف كػاف المصػدر عمػ  كجاػل جػاز الةػذؼ ، كلػـ  تعموّتاـ . ةػاؿ الم ػٌرد : ((كاع

وروػد  ف ةػذؼ ( ٓ(كّـ اةتمؿ الةذؼ(( وكف كةسيل  مع  ( ف(...فإذا طاؿ ال
ةػػػرؼ الجػػػر مػػػع  ( ف(   ةسػػػف ميػػػل مػػػع المصػػػدر الصػػػرو  ، كالةسػػػف الػػػذم 

                                                 

     ْٗٗ/ُ( المةرر في اليةك  ُ(

  ُٕٓ/ِ( المةرر في اليةك  ِ(

 ّٓ/ِ( الموتإب   ّ(

  ّْٕ/ِ( الموتإب  ْ(

  ّٔ/ِ( المصدر يعسل  ٓ(
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ووصػػده ةسػػف المعػػظ ، كلػػذلؾ عمػػؿ ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر مػػع المصػػدر المػػؤكؿ ؛ 
لطكؿ الصمض لوس غور ،  مكا المعي  فمـ وخطر   الل ، كج   اؿ مىف ة مل كمىف 

 اليصب عمػ  يػزع الخػافض عيػد اليةػاة ، ةػائـ   عده مف اليةاة  ، فالوكؿ  ذف
عم   ساس لعظي  ةت ، لذلؾ لـ وعيكا فػي هػذه المسػالض  وإػوض التعروػؽ  ػوف 
ّن  ػوف : مػررت  معي  الخعض كدجلتػل ، كمعيػ  اليصػب كدجلتػل . فسػاككا مػذ
الػػدوار ، كمػػررت  الػػدوار ، كيةػػك ذلػػؾ  فػػي ةػػوف  ف العػػرؽ فػػي المعيػػ   ػػوف 

جمي ، كهـ  اذا المياج المعظي ةػد ة ػركا ركح المغػض العر وػض ، التركو وف ك ور ك 
 ك سكيكا ك خمدكا ما فواا مف ةركض كةوكوض . 

 المطمب الثالث : النصب عمى نزع القافض بيف الجكاز كالشذكذ :
الوػػكؿ  اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض ةػػكؿ مختمػػؽ ، ج كجػػكد لػػل ، كج 

فػػي كتػػاب ا ، كجػػب عموػػل اف  سػػوكما فػػي الوػػر ف الكػػروـ ، كمػػف زعػػـ  كجػػكده 
و وف سٌر التةككؿ مف الجر  ل  اليصب ، ك واف سر هذا التةكؿ إركرم جًدا 
ؿ مػػف ايصػػؿ  لػػ  غوػػر ايصػػؿ ، كلػػـ  جػػد مػػف اليةػػاة كالمعسػػروف  ، ييكػػل تةػػكك
مف  ػوكف هػذا السػٌر ،  ك   ػار  لوػل ، كةويئػذو وكػكف كجػكده فػي الوػر ف الكػروـ ، 

ا ، لػػذا  ةػػكؿ  ػػافك مػػف  صػػرك عمػػ  الوػػكؿ  ػػل ، فوػػد  صػػرك ةسػػب زعماػػـ ، ع ذنػػ
ذا تمكف  عإاـ مف كجداف هذا  عم  الطعف  كتاب ا ،  كصعل  الع ذوض ، كاع
السػػر ، الػػذم ج  ػػد مػػف  ف وكػػكف متعمونػػا   وػػاف العػػرؽ فػػي المعيػػ   ػػوف الجػػر 
كاليصػػػب ، فإيكػػػل ةويئػػػذو ج وكػػػكف ذمػػػض ةاجػػػض  لػػػ  الوػػػكؿ  اليصػػػب عمػػػ  يػػػزع 
الخػػافض ، ييػػل سػػوككف لكػػؿ مػػف الجػػر كاليصػػب دجلتػػل ، كسػػواةل الخػػاص ، 

 الذم ووتإول مف دكف ا خر.                                                     
ػػا ، كسػػو كول  ( ك( ف(  ةواسن  جػاز اليةػػاة ةػػذؼ ةػػرؼ الجػر ة ػػؿ : ( فك
ةوف  جاز ةذؼ ةرؼ الجر ة ؿ اجسـ ، لـ وجػز ذلػؾ فػي كػٌؿ ايفعػاؿ ،  ػؿ 
جعمػػػل سػػػماعًوا فػػػي  فعػػػاؿ معويػػػض تةعػػػظ ، كج ووػػػاس عمواػػػا ، كذكػػػر مػػػف هػػػذه 

مػػر ، ك لػػ  ايفعػػاؿ : اختػػار ، كسػػمك  ، ككيكػػ  ، كدعػػا ، كاسػػتغعر ، كي كػػا ، ك 
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كةاؿ الذمايويي : ((كةد وككف الععؿ وتعدكل  ل  مععكؿ  ةرؼ جر ، كوكذر ( ُ(
استعمالل لل ، كوؤمف فول الم س  ؛ فوسوط ةرؼ الجر ؛ كوصؿ الععؿ  ل  مػا 
... ػػكرتي  كػػاف مجػػركرنا ؛ فويصػػ ل ، توػػكؿ : دخمػػتي فػػي ال وػػت ، كدخمػػتي ال وتى

صػػةتي زودنا...كعػػددتيؾ  كعػػددتي لػػؾ ، لزوػػدو ، ك ػػكرتي زودنا...يصػػةتي لزوػػدو كي
ككزيتيػػػؾ ككزيػػػتي لػػػؾ ، ك عتيػػػؾ ك عػػػتي لػػػؾ ، كػػػٌؿ هػػػذا  معيػػػ  كاةػػػد ،  ذا  ميػػػكا 

كةػاؿ : ((فػإف ( ِ( الم س  سوطكا ةرؼ الجر تخعوعنا كتوكؿ : كمتيؾ ككمػتي لػؾ((
كذر استعمالاـ لل ، ك ميكا  فول الم س ، جاز  ف وسوطكا ةرؼ الجػر  كوصػؿ 

كػػػػػػػاف مجػػػػػػػركرنا ؛ فويصػػػػػػػ ل ، توػػػػػػػكؿ : صػػػػػػػدةتي زوػػػػػػػدنا فػػػػػػػي الععػػػػػػػؿ  لػػػػػػػ  مػػػػػػػا 
( }الػػػػػػػػدخاف :  المواؿ...صػػػػػػػػدةتي زوػػػػػػػػدنا الموػػػػػػػػاؿ... (كزككٍجيػػػػػػػػاهـٍ  ةػػػػػػػػكرو ًعػػػػػػػػوفو

{...زكنجتي زودنا امر ة...  مرتي زوػدنا  ػالخور...  مػرتي زوػدنا الخور...اختػرتي ْٓ
تغعرتي مػػف الرجػػػاؿ زوػػدنا... اختػػػرتي الرجػػاؿ زودنا... سػػػتغعري ا مػػف ذي ي...اسػػػ

ا ذي ي...كيكوػػتي زوػػدنا  ػػا ي ع ػػد ا... كيكوػػتي زوػػدنا   ػػا ع ػػد ا ...سػػمكوتي   ػػا 
...سموتي   ا ع د ا زودنا...كهذا الذم ذكرتيل ، كما وجػرم مجػراه  ع د ا  زودو
،  يكما وجكز  ف وسػوط ميػل ةػرؼ الجػر فػي المكاإػع التػي  سػوطتاا العػرب ، 

 (ّ(عرب  سواطل ؛ فإيكل ج وجكز  ف وسوط((فامكا ما لـ تجز ال

ك عػػاد ك إػػاؼ الػػ  مػػا توػػدكـ ذكػػره  يةػػاة  خػػركف : مسػػةتي ر سػػي ،  
كمسػػػةتي  ر سػػػي ، كة إػػػتي زوػػػدنا المػػػاؿ ، كة إػػػتي لػػػل المػػػاؿ ، كعوكػػػرتي زوػػػدنا 
سػػكاده ، كعوكرتػػل  سػػكاده ، كصػػدةتي زوػػدنا الكعػػدى ، كصػػدةتي لػػل الكعػػدى ، ك عػػتي 

                                                 

 . ّٕ-ُٕ/ُ، كتةووؽ  دوع :  ّٖ-ّٕ/ُويظر : كتاب سو كول تةووؽ هركف :  ( ُ(

 . ِْٔ-ِّٔ( العكائد كالوكاعد ص  ِ(

 .ِٔٔ( العكائد كالوكاعد ص  ّ(
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ك عتي لل كتا نا ، كصددتي زودنا الطروؽ ، كصددتل عػف الطروػؽ ،  زودنا كتا نا ،
 (ُ(ك ي اتي زودنا الخ ر ، ك ي اتل عف الخ ر، ككذلؾ :  خ ر ، كخ كر ، كةدكث 

كةصػػػػرها   ػػػػك ةوػػػػاف اييدلسػػػػي عمػػػػ  سػػػػ عض  فعػػػػاؿ ، فوػػػػاؿ : ((كهػػػػي 
 موصػػكرة عمػػ  السػػماع ، كهػػي : اختػػار ، كاسػػتغعر ، ك مػػر ، ككيكػػ  ، كدعػػا ،

كةػػػػاؿ السػػػػموف الةم ػػػػي : ((كهػػػػذا اليػػػػكع موصػػػػكر عمػػػػ  ( ِ(كزككج ، كصػػػػدكؽ(( 
كعدد اذيػي ع ػر لعظنػا ، كهػي ايفعػاؿ ( ّ(السماع ، ةصره اليةاة في  لعاظ(( 

الس عض التي ذكرها  وخض ،   ك ةوػاف ، مإػوعنا  لواػا : ةػدكث ، ك ي ػا ، كي كػا ، 
 ك خ ر ، كخ كر.

كلػػػل ايكؿ  ك الذػػػايي  ةػػػرؼ الجػػػر ، فمػػػوس كػػػؿ فعػػػؿ تعػػػدكل  لػػػ  معع 
يكمػا ذلػؾ موصػكر عيػد اليةػاة عمػ   فعػاؿ  جاز ةذفل  كيصػب اجسػـ  عػده ، كاع
معٌويػػػض ، تةعػػػظ كج ووػػػاس عمواػػػا ، كهػػػي التػػػي مػػػرك ذكرهػػػا ، التػػػي وطكػػػرد فواػػػا 
ػػا مػػا جػػاّ فػػي المغػػض ميصػػك نا عمػػ  يػػػزع  الةػػذؼ ، كا وصػػاؿ ، كاليصػػب ،  مك

فعاؿ ، فاك ةػذؼ غوػر ميطكػرىد ،  ػؿ ج وجػكز ، كمػا الخافض في غور هذه اي
 صركةكا  ذلؾ ؛ لذلؾ  دخمكها في ةكـ ال كاذ .

ةاؿ السورافي : ((كلوس كػؿ مػا كػاف متعػدلونا  ةػرؼ جػر جػاز ةذفػل ، 
ا مػػف العػػرب سػػماعنا ،  ج تػػرل  يكػػؾ توػػكؿ : مػػررتي  زوػػدو ،   ٌج مػػا كػػاف مسػػمكعن

مػػػررتي زوػػػدنا ، كج تكمكمػػػتي زوػػػدنا ، كمػػػا توػػػكؿ : كتكمكمػػػتي فػػػي زوػػػدو ، كج توػػػكؿ : 
 مرتيػػػؾ الخوػػػرى ، كدخمػػػتي ال وػػػتى ، فػػػي معيػػػ  :  مرتيػػػؾ  ػػػالخور ، كدخمػػػتي فػػػي 

                                                 

، كالموػػػرب ج ػػف عصػػػعكر  َُُ-ََُ( ويظػػر : ك ػػؼ الم ػػػكؿ لمةوػػدرة الوميػػ  ص  ُ(
،  ٖٓ/ِلػػػؾ ك ػػػرح التسػػػاوؿ ج ػػػف ما  ُٓٓ/ْ، ك ػػػرح المعصػػػؿ ج ػػػف وعػػػوش  ُٕٓص 

 . َُّ/ِ،كةا وض الص اف  ّْٗك رح التسساوؿ لممرادم ص 

  َّٓ/ْ( ال ةر المةوط  ِ(

  ْْٕ/ ٓ( الدر المصكف  ّ(
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كةػػػاؿ ، كهػػػك و ػػػرح كػػػّـ سػػػو كول : ((وعيػػػي ، لػػػوس كػػػؿ مػػػا كػػػاف ( ُ( ال وػػػت((
متعػػػدلونا  ةػػػرؼ جػػػر جػػػاز ةذفػػػل ،  ػػػؿ المتعػػػدلم  ةػػػرؼ جػػػر عمػػػ  ةسػػػموف ، 

ذفل ، كما ذكر في : دخمتي ال وتى ، كاخترتي الرجاؿى زوػدنا ،  ةدهما : وجكز ة
))  (ِ( كا خر : ج وجكز ةذفل ، كػ : مررتي  زودو ، كتكممتي في عمركو

يخمػػص مػػف كػػؿ مػػا توػػدكـ  فك اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض ، هػػك عيػػد 
   ) اليةػػػػاة عمػػػػ  ةسػػػػموف : ةواسػػػػي ، كهػػػػك ةػػػػذؼ ةػػػػرؼ الجػػػػر ة ػػػػؿ : ( ف( ك فك

مكا السػػماعي  لػػ  ميطكػػرىد ، يةػػك :  مرتيػػؾ الخوػػرى ، كايصػػؿ : كسػػماعي ، كةسػػ
  مرتيؾ  الخور ، كغور ميطكرىد ، يةك : مررتي زودنا ، كايصؿ : مررتي  زودو .
 المبحث الثالث : النصب عمى نزع القافض القياسي في القرآف الكريـ :

 المطمب األكؿ : مذوب األقفش الصغير
 يكػل  جػاز ةػذؼ ةػرؼ الجػر ، مػع غوػر  ييًسب  لػ  ايخعػش ايصػغر 

ػػػا  ذا تعػػػوكف لعػػػظ الخػػػافض ، كتعػػػوكف مكإػػػعل ، ((كمػػػا فػػػي :  ( ف( ك( ٌف( ةواسن
 ( ّ(خرجتي الدار ، كلـ وذ ت((

كةػػػاؿ ا ػػػف مالػػػؾ : ((ك جػػػاز عمػػػي  ػػػف سػػػموماف ايخعػػػش ،  ف وةكػػػـ 
  اطراد ةذؼ ةرؼ الجر كاليصب فوما ج ل س فول كوكؿ ال اعر :

 (ْ(فت دم ما  اا مف ص ا ضو  ك خعي الذم لكج ايس  لوإايي(( تةفح        
كةػػػاؿ المػػػرادم : ((هػػػك عمػػػي  ػػػف سػػػموماف ال غػػػدادم ، تمموػػػذ ذعمػػػب كالم ػػػرد ، 
ـى السػػػكوفى ،  م :  السػػػكوف ، فةػػػذؼ ةػػػرؼ  فوجػػػكز عمػػػ  مذه ػػػل :  روػػػتي الومػػػ

                                                 

 . َِٕ-ِٖٕ/ُ(  رح كتاب سو كول  ُ(

 . ِٕٗ/ُ( المصدر يعسل  ِ(

 . َُْ/ْ(   رح كافوض ا ف الةاجب  ّ(

 . ٕٖ/ِ(   رح التساوؿ  ْ(
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ػػػا تعػػػوكف هػػػك ، كتعػػػوكف مكإػػػعل ، ككافوػػػل ا ػػػف الطػػػراكة(( اؿ ا ػػػف كةػػػ(ُ( الجػػػر لمك
عووػػػػؿ : ((كذهػػػػب   ػػػػك الةسػػػػف عمػػػػي  ػػػػف سػػػػموماف ال غػػػػدادم ، كهػػػػك ايخعػػػػش 
ػػا ،   ػػرط تعػػٌوف  ( ك( ف(  ةواسن الصػػغور  لػػ   يكػػل وجػػكز الةػػذؼ مػػع غوػػر  ( فك
ـى  السػكلوًف ، فوجػكز عيػده :  روػتي  الةرؼ ، كمكاف الةرؼ ، يةك :  روتي الومػ

)) ـى السكلوفى الوم
 )ِ )  

يخعػػػػػػػش ايصػػػػػػػغر ، هػػػػػػػك  ةػػػػػػػد الذّذػػػػػػػض كايخعػػػػػػػش الصػػػػػػػغور ،  ك ا
الم ػػػاكروف ، ةػػػر  عمػػػ  ذعمػػػب كالم ػػػرد ، ةوػػػؿ :  فك لػػػل تصػػػايوؼ فػػػي اليةػػػك ، 

 .(ّ(هػ َُّمياا : الماذكب ، ك رح رسالض كتاب سو كول ، تيكفلٌي سيض 
كةكؿ ا ف عووؿ : ((فوجكز عيده((   ارة ميل   ل   فك هذا الوكؿ تعركد 

مكؿ ا ف عووؿ كاليةاة ما ةالل ؛ لػذه كا جموعنػا  لػ   ل ايخعش الصغور، كلك تا
  فك مذه ل هذا ، وي غي  ف وككف مذهب جموع اليةاة .

هذا الوكؿ الذم يس ل اليةاة  ل  ايخعش الصغور ، كلػـ وموػكا لػل  ػاجن 
، لومذؿ عوف الةوووػض  ،  ؿ جعمكه في هامش ايةكاؿ التي ةومت في هذا ال اب

ع الخػافض الػذم  جمػع اليةػاة كالمعر ػكف كالمعسػركف ، ةوووض اليصب عم  يػز 
عمػػ  الوػػكؿ  ػػل ، كو ػػدك  يكػػل فوػػل هػػذا الوػػكؿ  كذػػر ممػػا فواػػكه ، فوػػد ةػػدكـ  ةػػكل 

                                                 

كا ػػػػف الطػػػػراكة : ((هػػػػك سػػػػموماف  ػػػػف مةمػػػػد  ػػػػف ع ػػػػد ا   ّْٗ(   ػػػػرح التسػػػػاوؿ ص  ُ(
ػػػ ائي المػػػالوي   ػػػك الةسػػػوف  ػػػف الطكػػػراكة ،  عػػػت  الطػػػاّ كالػػػراّ الماممتػػػوف ...كػػػاف يةكًوػػػا  السك
د  اػا ، كخػالؼ فواػا  ماهرنا... سمع عمػ  ايعمػـ كتػاب سػو كول... كلػل  راّ فػي اليةػك ، تعػرك

. ك لكؼ التر و  في اليةك ، كهك مختصر ، المودمات عم  كتاب سو كول جماكر اليةاة ..
، موالػػض فػػي اجسػػـ كالمسػػم  ، مػػات سػػيض ذمػػاف كع ػػروف كخمسػػمئض عػػف سػػف عالوػػض((  غوػػض 

  ُِّ/ّ، كويظر : ايعّـ لمزركمي  َٕٓ/ُالكعاة لمسوكطي 

 . ّٗٓ/ُ(  رح ا ف عووؿ  ِ(

، كمعجػـ ايد ػاّ لمةمػكم  ُِٓ ػف ايي ػارم ص  ( ويظر : يزهض ايل اّ ي ػي ال ركػات ّ(
 . ُِٓ، كال مغض لمووركز  ادم ص  ُُْ/ِ، ك غوض الكعاة لمسوكطي  َُٕٕ/ْ
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مسػػكلغىوف ، ك ك ػػر ةجتػػوف ، لػػك تػػكافرا فػػي  م خػػافض كػػاف ، لجػػاز ةذفػػل فػػي 
ـى السػكوفى ،   يفك كؿ مواووس هذا الوكؿ المختىمىػؽ ، لجػاز  ف ووػاؿ :  روػتي الومػ

الكػؿ متعػػؽ عمػ   فك الخػػافض هػك ال ػػاّ  ، كعمػ   فك مكإػػعل ة ػؿ  (السػػكوف(  
ـى  السػكوف ،  لكػف ممػا  ك يكل ج  ػؾك ، كج اخػتّؼ فػي  فك ايصػؿ :  روػتي الومػ
 عجػب لػػل   ػػد العجػػب ، هػػك  فك المذػػاؿ الػذم است ػػاد  ػػل ايخعػػش كمػػا ييًسػػب 

مغػػكم ، كج مػػا كػػاف عمػػ   ػػاكمتل ،  لوػػل ، ج كجػػكد لػػل فػػي كاةػػع اجسػػتعماؿ ال
ـى  ـن السػػكوفى ، كج :  كمػػتي الطعػػا ّن ، ةطكعػػتي المةػػ فػػإيلي لػػـ  ةػػر  كلػػـ  سػػمع ، مػػذ
الممعوػػضى ، كج : إػػر تي الكػػرةى رجمػػي ، كج : ر وػػتي فّينػػا عويػػيك ، كج : سػػمعتي 

مع مذػؿ هػذه كّـ فّف  ذييىيك ، كج :  سافرتي الطائرةى ، فػإيلي لػـ  ةػر  ، كلػـ  سػ
ـى السػكوفى ، ككػذلؾ  ايةكاؿ عم  الرغـ مف  يكاا جموعاا عم  غرار :  روتي الوم
ةمكمػػػا ةػػػر تي  ك سػػػمعتي ، يةػػػك : ذه ػػػتي  غػػػدادى ، كج : ةعػػػديتي الكرسػػػي ، كج : 
ػا ، تعػوكف فواػا الخػافض المةػذكؼ ،  يظرتي اليجكـ ، عم  الرغـ مف  يكاػا  وإن

 الم س .كعيًرؼ مكإعل ، ك مف فواا 
كهػػذا دلوػػؿ ياهوػػؾ مػػف دلوػػؿ ، عمػػ   طػػّف الوػػكؿ  اليصػػب عمػػ  يػػزع 
الخػػافض ،  ذ لػػك كػػاف لػػل مػػف كجػػكد فػػي المغػػض العر وػػض ؛ لكايػػت هػػذه ايمذمػػض 
 كل  مف غورها ، امتذاجن لاذا الوكؿ المختىمىؽ ، لكايت  كلػ  مػف غورهػا  جػكاز 

فواػا ةذؼ خافإاا ، كيصب مجركره ،  م : ل اع فواا اليصب ، كما  ػاع 
الجػػػر ،  ػػػؿ لكجػػػب فواػػػا اليصػػػب ؛ مػػػا داـ ةػػػد تػػػكافر فػػػي خافإػػػاا ال ػػػرطاف 
ايساسواف المذككراف ، ذلؾ  فك  العػرب موكػالكف فػي لغػتاـ  لػ  ا وجػاز ، فاػـ 
ػػا مػػا وةػػذفكف لعػػظ الخػػافض ،  ك  ٌم لعػػظ كػػاف ، كممػػا  مكػػف  غال نػػا ،  ػػؿ دائمن

 مض المذككرة كيةكها . اجستغياّ عيل ،  ٌج  فك هذا لـ وةصؿ في ايمذ
 فك ايخعػػش كاليةػػاة ةػػد غعمػػكا عػػف ةوووػػض العّةػػض  ػػوف لعػػظ الخػػافض 
كدجلتػػل ، ةوووػػض  يكػػل ج ومكػػف العصػػؿ  ويامػػا  ػػاٌم ةػػاؿ مػػف ايةػػكاؿ ، كالوػػكؿ 
 اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض ةػػائـ فػػي ايسػػاس عمػػ  جػػكاز التع وػػر عػػف دجلػػض 
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لعػػظ الخػػافض كدجلتػػل ، عّةػػض  الخػػافض مػػف دكف لعظػػل ،  ويمػػا العّةػػض  ػػوف
الركح  الجسد ،  مكا  ف وذكرا معنا ،  ك وةذفا معنا ،  يكاػا عّةػض عػدـ ككجػكد ، 
فاػػذا الػػذم ويع كػػر عيػػل مػػف لػػدف ايخعػػش كاليةػػاة  ػػامف المػػ س ج معيػػ  لػػل ، ج 
ووػػػدلـ كج وػػػؤخر ،  يكػػػل ج وغوػػػر مػػػف ةوووػػػض التركوػػػب  ػػػوئنا ، كهػػػك  يكػػػل سػػػو و  

ب فاسػػػػدنا ، تعػػػػوكف عيػػػػديا الخػػػػافض كمكإػػػػعل  ـ ج ،  م يوػػػػكؿ  تع وػػػػر التركوػػػػ
ـى السػػػػكوفى ، ج ويوصػػػػل لعػػػػظ الخػػػػافض (ال ػػػػاّ(   خػػػػر :  فك ةكليػػػػا :  روػػػػتي الومػػػػ
ػػًذفٍت  فةسػػب ،  ػػؿ ويوصػػل كػػذلؾ دجلتاػػا  ؛ ييكػػل  ذا ةػػذفيا لعػػظ الخػػافض ، ةي

ؿ  لػ  معل تموائًوا دجلتػل ، كعيػد ذلػؾ تيػزاؿ عػف التركوػب دجلػض  الخعػض كوتةػكك
ـى السكوف ، ج وصٌ   ما ودٌؿ عمول اليصب ، فػ(السكوف( ، في ةكليا :  روتي الوم
 ف ويعػػرىب مجػػركرنا ،  ػػؿ ج  ػػدك مػػف  ف ويعػػرب  اةػػد معػػايي اجسػػـ الميصػػكب : 
المععكلوض ،  ك الةالوض ،  ك ال دلوض ،  ك الظرفوض ،  ك المصدروض ،  ك التمووز، 

عيػػ  مػػف هػػذه المعػػايي ، ج وصػػم   ف ويعػػرىب  ػػل (السػػكوف(  ممػػا  ٌج  فك  ٌم م
ؿ التركوب  كجكده  ل  كّـ فاسػد ؛ لػذلؾ لػـ يجػد  وجعؿ مكإعل لغكنا ، كوتةكك
ذا جػػػاز  هػػػذه ايمذمػػػض مػػػف  ػػػوف التراكوػػػب المغكوػػػض فػػػي الكتػػػب ككػػػّـ اليػػػاس ، كاع

كذوػر مػف اليصب ك فػاد ، فاػذا الجػكاز متػاتٍّ مػف  فك اجسػـ المخعػكض ،  فػي 
التراكوب المغكوض ، ةد وصم   ف وككف في معيػ  مػف معػايي اجسػـ الميصػكب 
، يةك : مسةتي  ر سي ، فوجكز هيػا ةػذؼ ةػرؼ الجػر ، ج لجػكاز ةذفػل  ، 
 ػػػؿ لجػػػكاز كةػػػكع المخعػػػكض  ػػػػل مععػػػكجن  ػػػل ، ك ف يوػػػكؿ  : مسػػػةتي ر سػػػػي ، 
 ككػػػذلؾ ةػػػد وجػػػكز ةػػػذؼ الخػػػافض ، لجػػػكاز كةػػػكع المخعػػػكض  ػػػل مػػػف ةوػػػث
ػػر ،  المعيػػ  :  ػػدجن ،  ك ةػػاجن ،  ك ظرفنػػا ،  ك معيػػ  مػػف معػػايي اليصػػب اييخى
فجػػػػاز الكجاػػػػاف لجػػػػكاز معيووامػػػػا ، كهػػػػذه الةالػػػػض هػػػػي التػػػػي  كهمػػػػت اليةػػػػاة 
عماـ ايخذ  ل في المغػض  كالمعسروف  ل  الوكؿ  اليصب عم  يزع الخافض ، كاع

 كفي  عراب الور ف الكروـ كتعسوره . 
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 : حقيقة الق ؼ بيف القميؿ كسيبكيه المطمب الثاني :
( ك( ف(   ذهب اليةاة  ل  جكاز ةذؼ ةرؼ الجرل ، مع : ( فك

كهذا  (ِ(كعممكا ةذؼ ةرؼ الجر معاما ، جستطالتاما  صمتاما (ُ(ةواسنا
تعموؿ لعظي ، ككاف وي غي لميةاة  ف وةددكا العمض المعيكوض في ةواس ةذؼ 
ةرؼ الجر مع ما سمكه المصدر المؤكؿ ، كعدـ ةواسل مع المصدر الصرو  
، كهذا التعسور المعظي  دكل  ل  اجختّؼ  وف ةط ي اليةك العر ي ، ةاؿ 

ـٍ  يمكضن كىاًةدىةن  سو كول : ((سالتي الخموؿ عف ةكلل ، جؿ ذكره : (كى فك  هىًذًه  يمكتيكي
ـٍ فىاتكويكًف(}المؤميكف :  ( في  ةدل الوراّتوف( فواؿ : ِٓكى ىيىا رى حكي {( عت  ( فك

ـٍ  ـٍ  يمكضن كىاًةدىةن كى ىيىا رى حكي  يكما هك عم  ةذؼ الّـ ، كايكل ةاؿ : كيفك هىًذًه  يمكتيكي
(}ةروش : فىاتكويكًف، كيظورها : ( وّؼً  ٍوشو ( ، ُةيرى ذفتى الّـ مف ( فك { فإف ةى

فاك يصب ، كما  يكؾ لك ةذفتى الّـ مف  ( وّؼ( كاف يص نا ، هذا ةكؿ 
  (ّ(الخموؿ(( 

(  ك( ف(  عػػػد ةػػػذؼ ةػػػرؼ  فاػػػذا هػػػك مػػػذهب الخموػػػؿ  فك مكإػػػع ( فك
الجػػػٌر عيامػػػػا هػػػػك اليصػػػػب ، كهػػػػذا مػػػػا يسػػػػ ل تمموػػػػذه  لوػػػػل ،  كػػػػّـ صػػػػرو  ج 

( غمكض  فول ،  مكا مذهب سو كول فوتمذؿ  وكلل : ((كلك ةاؿ  يساف :  فك  ( فك
كةػػػد توػػػدكـ ةػػػكؿ  (ْ( ، فػػػي مكإػػػع جػػػر فػػػي هػػػذه اي ػػػواّ... لكػػػاف ةػػػكجن جوػػػدنا((

                                                 

، ك ػػػػرح  ّٖٕ، كالمعصػػػػؿ لمزمخ ػػػػرم ص  ّٔ-ّٓ/ِ( ويظػػػػر : الموتإػػػػب لمم ػػػػرد  ُ(
، ك ػػرح  ُّٗ/ِ، ك ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب لأسػػترا اذم  ُٓٓ/ْالمعصػػؿ ج ػػف وعػػوش 

 . ّْٖلممرادم ص التساوؿ 

، ك ػػػػرح كافوػػػػض ا ػػػػف الةاجػػػػب لأسػػػػترا اذم  ُٖٖ/ِ( ويظػػػػر :  مػػػػالي ا ػػػػف الةاجػػػػب  ِ(
 .  ُّّ/ِ، كةا وض الص اف   ّْٖ،  ، ك رح التساوؿ لممرادم ص  َُْ/ْ

 . ُْٔ/ّ، كتةووؽ  دوع :  ُِٕ-ُِٔ/ّ( كتاب سو كول تةووؽ هركف :  ّ(

 .ُْٖ-ُْٕ/ّ، كتةووؽ  دوع :  ُِٖ/ّ( كتاب سو كول تةووؽ هركف :  ْ(
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سو كول  افك استعماؿ المصادر الصروةض ميصك ض عم  يزع الخافض ةموؿ في 
 صػمي ، كتوػدكـ ةكلػل  كّـ العرب ، ك فك ايكذر اسػتعمالاا مجػركرة  ةػرؼ جػر

ا  افك هذه المصػادر الصػروةض ، تكػكف ميصػك ض  الععػؿ  عػد ةػذؼ ةػرؼ   وإن
فود جعؿ المصػدر الصػرو  الميصػكب الػذم وكذػر مجوئػل مجػركرنا فػي  (ُ(الجر

مكإع يصب ،  ويما جككز كةككل جعؿ المصػدر المػؤكؿ الػذم وكذػر اسػتعمالل 
تإػول الميطػؽ ، كلػك عكػس غور مجركر في مكإع جر ، كهذا خػّؼ مػا وو

 لكاف  ةرب  ل  الصكاب .
(   عػػػػد ةػػػػذؼ ةػػػػرؼ الجػػػػر ة مامػػػػا  فمػػػػذهب الخموػػػػؿ  ٌف  ( ف(  ك( فك
تككياف في مكإع يصب ،  مكا سو كول فوػد  جػاز  ف تككيػا فػي مكإػع جػر ، 
كعدكه مذه نا ةكًوا ، كت ع الم رد الخموػؿ فػي مذه ػل ، فوػاؿ : ((  ػاد  فك مةمػدنا 

، فكػػػافك التوػػػدور :   ػػػاد عمػػػ   فك مةمػػػدنا رسػػػكؿ ا ،  م :   ػػػاد رسػػػكؿ ا 
ػػًذفٍت  عمػػ  ذلػػؾ ،  ك   ػػاد  ػػافك مةمػػدنا رسػػكؿ ا ،  م :   ػػاد  ػػذلؾ، فػػإذا ةي

 (ِ( ةػػركؼ الجػػر ، كصػػؿ الععػػؿ فعمػػؿ ، ككػػاف ةػػذفاا ةسػػينا لطػػكؿ الصػػمض((
ـٍ  يمكػضن كىاًةػدى  ػتيكي فك هىػًذًه  يمك { فوزعمػكف  فك  ِٓةن(}المؤميكف : كةاؿ ايخعػش : (((كىاًع

هذا ، كيفك هػذه  يمػتكـ  يٌمػض كاةػدة ك يػا ر كػـ فػاتوكف ، ووػكؿ : فػاتوكف يفك هػذه 
 يمتكـ ، كهذا وةسف فول كذاؾ ، فػإف ةمػتى : كوػؼ تمةػؽ الػّـ ، كلػـ تكػف فػي 
(  ةسػػف ،  ج  الكػػّـ ، فػػإفك طػػرح الػػّـ ك  ػػ اهاا مػػف ةػػركؼ الجػػر مػػف  ( فك

يكمػػا هػػك :   ػػػاد عمػػ  ذلػػؾ((تػػراه و و ػػػدك  فك  (ّ( وػػكؿ :   ػػاد  يكػػػؾ صػػادؽ ، كاع
(  كهػػذا  ايخعػػش ذهػػب  لػػ   فك ةػػرؼ الجػػر موػػدكره كميػػكما  عػػد ةذفػػل ة ػػؿ ( فك
ووتإػػي  عرا اػػا فػػي مكإػػع جػػر  عػػد الةػػذؼ ، كةػػاؿ السػػورافي ، كهػػك و ػػرح 

                                                 

 .ْٕ-ُٕ/ ُ، كتةووؽ  دوع :  ّٖ/ُ( ويظر : كتاب سو كول تةووؽ هركف :  ُ(

 . ِّْ/ِ( الموتإب لمم رد   ِ(

 . ٕٖ- ٖٔ( معايي الور ف ص  ّ(
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( معتكةػػض  ، ككلواػػا ةػػرؼ كػػّـ سػػو كول : ((ةػػاؿ   ػػك سػػعود :  ذا توػػدمٍت  ( فك
جر موىدكـ ، فوكؿ الخموؿ :  يكاا في مكإع يصب  الععؿ الذم كػاف وعمػؿ فػي 
ةػػرؼ الجػػر ، فػػإذا ةمػػتى : جئتيػػؾى  يكػػؾ تروػػد المعػػركؼ ، فػػػ( يكؾ( ، فػػي مكإػػع 
( ، لمكػا ةػذفت الػّـ كصػؿ الععػؿ ، ككػذلؾ سػائر مػا ذكريػاه ،  يصب  ػ (جئتيؾى

إػػػع جػػػر ، كةػػػد ةػػػككل سػػػو كول ككياػػػا فػػػي ككػػػاف الكسػػػائي ووػػػكؿ :  يكاػػػا فػػػي مك 
مكإع جر مف غوػر  ف و طػؿ ةػكؿ الخموػؿ ،  ك وػرٌده ، ككػاف مةمػد  ػف وزوػد 
(الم ػػرد( وػػراه ميصػػك نا ، كوػػذهب مػػذهب الخموػػؿ ، ةػػاؿ   ػػك سػػعود : ((كالزجػػاج 
(  اليصػب كالجػر، كايةػكل عيػدم  فك مكإػعل  وجكلز الكجاوف جموعنا في  ( فك

 (ُ( جر((
ف خػػّؿ مػػا ةالػػل سػػو كول فػػي كتا ػػل ، كايخعػػش فػػي معايوػػل ، ت ػػوكف مػػ

كالم ػػػرد فػػػي موتإػػػ ل ، كالسػػػورافي فػػػي  ػػػرةل لكتػػػاب سػػػو كول  فك ذمػػػض  ر عػػػػض 
( ك( ف( ا عرا ػػػي  عػػػد ةػػػذؼ ةػػػرؼ الجػػػر  مػػػذاهب فومػػػا وتعمػػػؽ  مكإػػػع  ( فك

 عياما ، هي : 
  يكاما في مكإع يصب ، كهذا مذهب الخموؿ ، كالم رد .-ُ
 ما في مكإع جر ، كهذا مذهب الكسائي كايخعش. يكا-ِ
جػػػػكاز الػػػػكجاوف ، كالجػػػػر  جػػػػكد ك ةػػػػكل ، كهػػػػذا مػػػػذهب سػػػػو كول ، -ّ
 كالسورافي .
 جكاز الكجاوف ، عم  ةد سكاّ ، كهذا مذهب الزجاج .-ْ

هػػػذه هػػػي الةوووػػػض ،  ٌج  فك كذوػػػرنا مػػػف اليةػػػاة كالمعسػػػروف ، يسػػػ كا  لػػػ  
ةػػاؿ ا ػػف الةاجػػب : ((مػػذهب الخموػػؿ فػػي الخموػػؿ كسػػو كول خػػّؼ ذلػػؾ ، فوػػد 

ػػػػًذؼ ةػػػػرؼ الجػػػػر عيامػػػػا ،  يكامػػػػا فػػػػي  ( ك( ف( كمػػػػا فػػػػي ةوزهمػػػػا ،  ذا ةي ( فك

                                                 

 . ّْٔ/ّ(  رح كتاب سو كول  ُ(
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مكإػػػع خعػػػض  إإػػػمار ةػػػرؼ الجػػػر ، كمػػػذهب سػػػو كول  يكامػػػا فػػػي مكإػػػع 
 (ُ( يصب((
كمػػا ةالػػل ا ػػف الةاجػػب ، هػػك خػػّؼ مػػا جػػاّ فػػي الكتػػاب ، كالةوووػػض  

ف الةاجب ، مردحه ما ةمتػل  يعنػا عػف سػو كول  ػافك  فك هذا الكهـ الذم كةع فول ا 
في كّمل اإطرا نا ، كما ةالل ا ف الةاجب عف مذهب سو كول وتعمؽ  مذه ػل 
فػػي المصػػادر الصػػروةض ، فوػػد صػػركح  ايكاػػا تكػػكف ميصػػك ض  الععػػؿ  عػػد ةػػذؼ 
ةرؼ الجػر عياػا ، كصػركح  خػّؼ ذلػؾ فػي المصػادر المؤكلػض ،  فك المػذهب 

 يده  ف تككف في مكإع جر.ايةكل ع
كةػػد  ػػوكف ا ػػف الةاجػػب المسػػكلغ الػػذم اعتمػػد عموػػل كػػؿا ميامػػا فوػػاؿ : 
ػًذؼى  ((كمذهب سو كول  يكاما في مكإع يصب ، فكجل ةكؿ سو كول  يكل اسـ ةي
ميػػػػل ةػػػػرؼ الجػػػػر ، فكجػػػػب  ف وتعػػػػدىل الععػػػػؿ  لوػػػػل ؛ فويصػػػػ ل كمػػػػا فػػػػي ةكلػػػػل 

 {  كةكؿ ال اعر : ُٓٓ}ايعراؼ: تعال  : (كىاٍختىارى ميكسى  ةىٍكمىلي(
 مرتؾ الخورى فافعٍؿ ما  يًمرتى ً ًل    فود تركتيؾى ذا ماؿو كذا يى ىبً         

   
كهك كاإ   ، ككجل مذهب الخموؿ  يكل اسـ سوط ميل ةرؼ الجر في مكإػع 
ج وصػػػػػػ  تسػػػػػػمط الععػػػػػػؿ عموػػػػػػل ؛ فكجػػػػػػب  إػػػػػػماره ، كوكلػػػػػػؾ : اً يفعمػػػػػػفك ، 

 ككوكلؾ : ك مدةو ، في  وت جراف العكد       
ٌج العوسي                  (ِ(ك مدةو لوس  اا  يوس        ٌج الوعافوري كاع

                                                 

 . ُِٕ/ِ(  مالي ا ف الةاجب  ُ(

، كةائمػػل : جػػػراف   ُِّ/ُمػػػف  ػػكاهد سػػػو كول : ويظػػر الكتػػػاب تةووػػؽ  ػػػدوع  (  كهػػك  ِ(
العكد ، كاسمل : العامر  ف الةارث ، كالوعافور : جمع وععػكر ، كهػك كلػد ال وػرة الكة ػوض ، 

، كالػػذم فػػي  َّْ-ّّٗ/ِكةوػؿ الوعػػافور : توػػكس الظ ػػاّ . ويظػر : المواصػػد اليةكووػػض : 
 دوكايل : 

 وسي      وٍعتسح فول الس ع الجركسي ةد يدع الميزؿى وا لم
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خوػرو ،  ذا ةوػػؿ لػل : كوػػؼ  صػ ةتى ؟ ك ػػ ال... مكا ةػكؿ رؤ ػػض ككوػكؿ رؤ ػػض : 
ػا : اً ، فػي  ف اذ ، ج وي غي  ف ويعىككؿ عموػل  فػي ةمػؿ المغػض العصػوةض ، ك مى
الوسـ ، فود جاّ اليصب كالخعض ، كاليصػب هػك الكجػل ، فالووػاس عموػل  ذف 

ػػػا ةكلػػػل : ك مػػػدةو ، فالميازعػػػ ض  كجن فػػػي  فك  ةػػػكل مػػػف الووػػػاس عمػػػ  ا خػػػر ، ك مك
ذا اةتمػػؿ  ( كاع يكمػػا  ػػالكاك التػػي  معيػػ   (ريبك (  كاع الخعػػض لػػوس  إإػػمار  (ريبك
ػػػػا فوػػػػل ؛ فػػػػّ وصػػػػ  الووػػػػاس ؛ ككوػػػػؼ ، كالخعػػػػض  ذلػػػػؾ صػػػػار ايصػػػػؿ ميازعن

  إإمار ةرؼ الجر ، كوكؿ العرزدؽ : 
 (ُ( ذا ةوؿ :  مح الياس  رح ة ومض      ارت كيمىوبو  ايكؼ ايصا ع 

، فالووػػاس عمػػ  ذلػػؾ مػػع  مكػػاف (ِ(ور :  لػػ  كيمىوػػبو ، ةموػػؿ  ػػاذ  اتعػػاؽ كالتوػػد
الوواس عم  ما هك الكذوػر ال ػائع غوػر سػائ، ، فػإذف الوػكؿ مػا ةالػل سػو كول ؛ 
عمالػل ، كهػك ةموػػؿ  ػاذ ، فػّ وي غػػي  ف  ًلمػا وػؤدم مػػف  إػمار ةػرؼ الجػػر كاع

ويةمىؿى عمول مع  مكاف ةممل عم  ما هك الكذور ال ائع(( 
)ّ) 

كةػػد ت ػػوكف  فك الوػػكؿ  ػػالجر ةػػكؿ سػػو كول ، ج ةػػكؿ الخموػػؿ ، فاػػك كهػػـ 
كةع فول ا ػف الةاجػب ، ك كةػع فوػل يةػاة  خػروف ، ممػف ةمػدكه فػي هػذا الػكهـ ، 
مػػػياـ ا ػػػف مالػػػؾ ، فوػػػاؿ : ((كاطكػػػرد اجسػػػتغياّ عػػػف ةػػػرؼ الجػػػر المتعػػػوف مػػػع  

                                                                                                                

 الذئب  ك ذك لي ىد همكس            وا سنا لوس  ل  يوسي 

ٌج العوسي               ك ور ميمىمكعه كيكسي    ٌج الوعافوري كاع

                                ٕٗدوكاف جراف العكد اليمورم ص 

( ةائمل العرزدؽ كهك مف ةصودة مػف الطكوػؿ ، واجػك  اػا جروػرنا كةكمػل ، ويظػر :  ػرح  ُ(
 . ِٓٔ-ِْٔ/ِ،  كالمواصد اليةكوض :  ّٕ/ِدوكاف العرزدؽ 

 . ْْٔ/ِ( ويظر : المياؿ الصافي  ِ(

 . ُّٕ- ُِٕ/ِ(  مالي ا ف الةاجب  ّ(
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ػػػا عمػػػ  مكإػػػعاما  اليصػػػب ، ج  ػػػالجر ، خّفنػػػا لمخموػػػؿ  ( ك( ف( مةككمن ( فك
 كالكسائي... كج خّؼ في  ذكذ  واّ الجر في ةكؿ ال اعر : 

 (ُ(  ذا ةوؿ  مح الياس  رح ة ومض      ارت كيمىوبو  ايكؼ ايصا ع((
( ك( ف( ، عيػد ةػذؼ ةػرؼ الجػر  كةاؿ : ((كمذهب الخموؿ كالكسائي فػي ( فك
المطػرد ةذفػل ،  يكامػػا فػي مةػػؿ جػر ، كمػػذهب سػو كول ، كالعػػراّ ،   يكامػا فػػي 
مكإػػػع يصػػػب ، كهػػػك ايصػػػ  ؛ يفك  وػػػاّ الجػػػر  عػػػد ةػػػذؼ عاممػػػل ةموػػػػؿ ، 
كاليصػػػب كذوػػػر، كالةمػػػؿ عمػػػ  الكذوػػػر  كلػػػ  مػػػف الةمػػػؿ عمػػػ  الوموػػػؿ ، كةػػػد 

 :        ويست اد لمذهب الخموؿ كالكسائي ،  ما  ي ده ايخعش مف ةكؿ ال اعر
 ( ِ( كما زرتي لوم   ف تككف ة و ضن    ليك كج دوفو  اا  يا طال ل((

  ) كالرإػػي فوػػاؿ : ((كج وجػػكز ةػػذؼ الجػػار فػػي اختوػػار الكػػّـ ،  ٌج مػػع  ( فك
ك( ف( فػػػوةكـ عمػػػ  مكإػػػعاما  اليصػػػب عيػػػد سػػػو كول ، ك ػػػالجر عيػػػد الخموػػػؿ 

مػػؿ مإػػمرنا ، كلاػػذا كالكسػػائي ، كايكؿ  ىكلػػ  لإػػعؼ ةػػرؼ الجػػر عػػف  ف وع
...كةكلل مف الطكوؿ :  ...كيةك ةكؿ رؤ ض : خورو ًكـ   ذكذ : اً يفعمفك  ةي

 (ّ( ذا ةوؿ :  مح الياس  رح ة ومض     ارت كيمىوبو  ايكؼ ايصا ع((   

كاي ػػػمكيي فوػػػاؿ : ((تي واػػػاف : ايكؿ :  يكمػػػا اطٌػػػرد ةػػػذؼ ةػػػرؼ الجػػػر مػػػع    
(  ك( ف(  لطكلامػػا ،  الذػػػايي : اختمعػػكا فػػػي مةمامػػػا  عػػد الةػػػذؼ ، فػػػذهب ( فك

 الخموؿ كالكسائي  ل   فك مةماما جر تمسكنا  وكلل :
  (ُ(كما زرتي لوم   ف تككف ة و ضن    ليك كج دىوفو  اا  يا طال ل(( 

                                                 

 ،  ٖٓ/ِ(  رح التساوؿ  ُ(

معػػػرزدؽ ، كهػػػك مػػػف ةصػػػودة مػػػف الطكوػػػؿ ومػػػدح  اػػػا ، كال وػػػت ل ٕٖ/ِ(  ػػػرح التسػػػاوؿ  ِ(
، كالمواصػػػد اليةكوػػػض  ُّْ/ُالمطمػػػب  ػػػف ع ػػػد ا المخزكمػػػي ، ويظػػػر : دوػػػكاف العػػػرزدؽ 

ِ/ُِٕ-ِِٕ . 

 .َُْ- ُّٗ/ْ(  رح كافوض ا ف الةاجب  ّ(
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كلكػػكف مػػا يسػػ ل ا ػػف الةاجػػب ، كا ػػف مالػػؾ كمػػف ت عامػػا  لػػ  الخموػػؿ 
مػػػرادم  وعوػػػب عمػػػ  كػػػّـ ا ػػػف مالػػػؾ كسػػػو كول خػػػّؼ الةوووػػػض ؛ فوػػػد كجػػػديا ال

 وكلػػل : ((ةكػػ   فك مػػذهب سػػو كول اليصػػب ، كمػػذهب الخموػػؿ الجػػر ، كالػػذم 
فػي كتػاب سػو كول :  فك الخموػؿ ةػاؿ :  يكػل فػي مةػؿ يصػب ، ذػـ ةػاؿ : (وعيػي 

(  في مكإع جر لكاف ةكجن جوػدنا(( كةػاؿ ( ِ( سو كول( كلك ةاؿ  يساف :  فك ( فك
(  ك( ف( كصػػػمتاما  عػػػد ةػػػذؼ الجػػػار يصػػػب عيػػػد ا ػػػف ه ػػػاـ : ((كمةػػػ ؿ ( فك

ّن عمػػػ  الغالػػػب فومػػػا ظاػػػر فوػػػل ا عػػػراب ممػػػا  الخموػػػؿ ، ك كذػػػر اليةػػػكووف ةمػػػ
ػػًذؼ ميػػل ، كجػػككز سػػو كول  ف وكػػكف المةػػؿ جػػًرا  فوػػاؿ :  عػػدما ةكػػ  ةػػػكؿ  ةي
ػا  يوػؿ جماعػض ، مػياـ  : الخموؿ : لك ةػاؿ  يسػاف  يكػل جػر لكػاف ةػكجن ةكًوا...ك مك

ا ف مالؾ  فك الخموؿ ورل  فك المكإع جر ، ك فك سو كول ورل  يكل يصب فساك 
ـٍ  ـٍ  يمكػضن كىاًةػدىةن كى ىيىػا رى حكيػ ، كمما و اد لمدعي الجر ةكلل تعال  : (كى فك هىًذًه  يمكتيكي

ػػعى المكػػِٓفىػاتكويكًف(}المؤميكف :  ػػاًجدى ًلمكػػًل فىػػّ تىػػٍدعيكا مى ػػدنا(}الجف : { (كى ىفك اٍلمىسى ًل  ىةى
 {  صػػماما : ج تػػدعكا مػػع ا  ةػػدنا يفك المسػػاجد  ، كفػػاتوكف يفك هػػذه((ُٖ

كةػػػاؿ ا ػػػف عووػػػؿ : ((فػػػذهب ايخعػػػش  لػػػ   يكامػػػا فػػػي مةػػػؿ جػػػر ، كذهػػػب (ّ(
 (ْ( الكسائي  ل   يكاما في مةؿ يصب ، كذهب سو كول  ل  تجكوز الكجاوف((

فػػا ف الةاجػػب فومػػا ةالػػل هيػػا ةػػد افتػػرل عمػػ  الخموػػؿ فػػروتوف : ايكلػػ  
التي تودكـ ذكرها ، كهي :  يكل يسب  لول مذهب الجر ، كمذه ل هػك اليصػب ، 
ػػا الجػػر فاػػك مػػذهب سػػو كول ، كالذايوػػض : عمػػض ةكلػػل  ػػالجر التػػي يسػػ اا  لػػ    مك

 الخموؿ ، ككاف وجب عمول  ف ويس اا  ل  سو كول 
                                                                                                                

 . ُّّ/ِ( ةا وض الص اف عم  اي مكيي  ُ(

 . ّْٖ(  رح التساوؿ ص  ِ(

 . ِٔٓ/ِ( مغيي الم وب  ّ(

 . َْٓ/ُ(  رح ا ف عووؿ  ْ(



1158 

 

( مخععػػض كم ػػددة ، تككيػػاف  عػػد ت ػػوكف م مػػا توػػدكـ ذكػػره  فك  ( ف(  ك( فك
ةػػػذؼ ةػػػرؼ الجػػػر عيامػػػا ، فػػػي مكإػػػع خعػػػض عيػػػد سػػػو كول ، كالكسػػػائي ، 
كالعػػراّ ، كايخعػػش ايكسػػط ، كالسػػورافي ، كهػػذا وعيػػي  فك سػػو كول كمػػف ت عػػل 
(  مػف  ػاب اليصػب عمػ  يػزع الخػافض ، ك دخمكهمػا فػي   خرجكا  ( ف(  ك( فك

ًذؼ مياا ةرؼ الجر  ا ب الخعض  إإار الخافض ةواسنا عم  ايمذمض التي ةي
ك وػػي عممػػل ، كةػػد   ػػار  لواػػا ا ػػف الةاجػػب كغوػػره ، كمػػا   ػػار  لواػػا مػػف ة ػػؿي  
سػػو كول يعسػػل ، فوػػاؿ : ((فجػػاز ذلػػؾ كمػػا جػػاز : جًه   ػػكؾ ، تروػػد ً   ػػكؾ ، 

 (ُ( كةذؼ ايلؼ كالّموف((
التعجػػب ، وإػػمركف ة ماػػا : اعج ػػكا ي وػػل  كالػػّـ فػػي : جه   ػػكؾ جـ

مػػػا  كممػػػل ، فوةػػػذفكف جـ التعجػػػب مػػػع جـ اجسػػػـ كهػػػـ وروػػػدكف :    ػػػكؾ : 
 ك ييً د لذم ا ص ع مف مجزّك الكامؿ :

 (ِ(جًه ا ف عملؾ ج وخا     ؼي الةادذات مف العكاةب 
ؿ كةد  وكف سو كول مسكلغ ةذؼ ةرؼ الجر كاع واّ عممػل فػي هػذا المذػا

كيةكه ، فواؿ : ((كزعـ الخموؿ  فك ةكلاـ : جًه   كؾ ، كلووتيل  مػًس ،  يكمػا هػك 
عم  : ً   كؾ ، كلووتيل  ايمس كلكػيكاـ ةػذفكا الجػار ، كايلػؼ كالػّـ تخعوعنػا 
عمػػػ  المسػػػاف ، كلػػػوس كػػػؿ جػػػارٍّ ويإػػػمىر ؛ يفك المجػػػركر داخػػػؿ فػػػي الجػػػار ، 

ـك ةػػػ  ى ، كلكػػػيكاـ ةػػػد وإػػػمركيل ، فصػػػارا عيػػػدهـ  ميزلػػػض ةػػػرؼ كاةػػػد ، ف مػػػف ذىػػػ
كوةذفكيل فوما كذر في كّماـ ؛ ييكاػـ فػي تخعوػؼ مػا  كذػركا اسػتعمالل  ةػكج 

 ، كةاؿ ال اعر العي رم مف الطكوؿ : 
ّى ما ويٍرج   اا ذك ةرا ض    لعطؼو ما وخ   السحماةى ر و ياا           (ُ(كجدكا

                                                 

 . ُُِ/ِ، كتةووؽ  دوع :  ُُٓ/ِ( كتاب سو كول تةووؽ هركف :  ُ(

، كلسػػػاف العػػػرب  ُٖٗ/ُ، كتاػػػذوب المغػػػض لأزهػػرم  ّٓ( ويظػػر : العػػػوف لمخموػػؿ ص  ِ(
 .. َِٔ/ُّ،  ُّٗ/ُج ف ميظكر 
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 كةاؿ امرؤ الووس : 
ـى ميٍغوىؿً كمذًمًؾ        كرنا ةد طرةتي كًذول نا    فالاوتاا عف ذم تمائ

)ِ) 
 م : ريبك مذًمًؾ، كمف العرب مف ويص ل عم  الععؿ((
 )ّ) 

كةاؿ في مكإع  خر : ((كمف العرب مف ووكؿ : اً يفعمفك ، كذلؾ   
وكػػػاه يػػػكل ، فجػػػاز ةوػػػث كذػػػر فػػػي كّماػػػـ ؛ كةػػػذفكه   يكػػػل  راد ةػػػرؼ الجػػػر ، كاع

( ، في ةكلل مف الطكوؿ :تخعوعنا   كهـ ويككيل ، كما ةذؼ  (ريبك
ّى ما ويٍرج   اا ذك ةرا ض   لعطؼو ما وخ   السحماةى ر و ياا  كجدكا

 يكما ورودكف : ريبك جدكاّ ، كةذفكا الػكاك ، كمػا ةػذفكا الّمػوف مػف ةػكلاـ : جًه 
لوخععػكا الةػرؼ   كؾ، كةذفكا جـ ا إافض (وعي  جـ الجػر( كالػّـ اييخػرل ؛ 

 (ْ(عم  المساف ، كذلؾ ويككف((
                                                                                                                

جمػع سػاـو ، كهػك الػذم ( ال وت ج ويعرىؼ ةائمل ، كجداّ : فّة ج ماّ فواا ، كالسحماة :  ُ(
وسمك لصود الكةش في سمـك الةر عيد كيكسػاا ، كالر وػب : مػا تر ػب مػف الػكةش فواػا ، 
كالمعيػػ  : هػػي فػػّة ج مػػاّ فواػػا ، كج عمػػػراف ، فػػّ وخػػاؼ كةك ػػاا الصػػوادوف ، ويظػػػر: 

 .  ِٕٔ/ٕلساف العرب 

 ( كال وت في الدوكاف : ِ(

ـى ميةًكؿ .         فمذًمؾ ة م  ةد طرةتي كمرإعو        فالاوتياا عف ذم تمائ

، ك ػرح الوصػائد السػ ع الطػكاؿ الجاهموػات ،  َّويظر : دوكاف امػرئ الوػوس ص
  ٕٔي ي  كر  ف ايي ارم : ص

كةػػػاؿ الت روػػػزم : ((كركاوػػػض سػػػو كول : كمذًمػػػؾ  كػػػرنا ةػػػد طرةػػػتي كذول نػػػا ، وروػػػد : ربك 
( الػػكاك ، كت ػػدؿ مػػف الػػكاك العػػاّ ج ػػتراكاما فػػي العطػػؼ((  مذًمػػؾ ، كالعػػرب ت ػػدؿ مػػف (ربك

 . ْٕٖ/ُ، كويظر المواصد اليةكوض :  ُّ رح الوصائد الع ر ص 

،  ُْٔ-ُّٔ/ِ،كتةووػػػػؽ  ػػػػدوع :  ُْٔ-ُِٔ/ِ( كتػػػػاب سػػػػو كول تةووػػػػؽ هػػػػركف :  ّ(
 . ْٕٖ/ِكويظر :  رح كتاب سو كول لمسورافي 

 . . ْٓٓ-ّٓٓ/ّ، كتةووؽ  دوع :  ْٖٗ/ّ( كتاب سو كول تةووؽ هركف :  ْ(
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كةواسنػػا عمػػ  هػػذه ايمذمػػض ال ػػاذة  يػػ  سػػو كول ةكمػػل عمػػػ   فك  ( ف( 
(  وككيػػاف فػػي مكإػػع جػػر،  عػػد ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر عيامػػا ، كةػػد  ػػرح  ،ك( فك
السورافي مذهب سػو كول الػذم ت يػاه  وكلػل : ((ةػاؿ   ػك سػعود : كالزجػاج وجػكز 

(  اليصب كالجر ، كايةكل عيدم  فك مكإعل جر ،  ايمراف جموعنا ، في ( فك
(  مخععػػػض كم ػػػددة ؛ ييكامػػػا كمػػػػا  يفك ةػػػركؼ الجػػػر تيةػػػذؼ مػػػػف  ( ف( ك( فك
 عػػػدهما  ميزلػػػض اسػػػـ كاةػػػد ، كةػػػد طػػػاؿ فةسػػػف الةػػػذؼ ؛ كمػػػا وةسػػػف ةػػػذؼ 
الإػػمور العائػػد  لػػ   (الػػذم( فػػي ةكلػػؾ : الػػذم إػػر تي زوػػده ،  معيػػ  : الػػذم 

...ككذلؾ ةسف  ف ووػاؿ :  يػا راغػب  ف  يصػاة ؾ ، ك يػا عمػ  ذوػض إر تيل زوده 
 يكؾ مووـ ، كالمعي  :  يا راغب في  ف  يصاة ؾ ، كعم  ذوض مػف  يكػؾ موػوـ ، 
فةسػػف ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر ميامػػا ، كلػػك رددتىامػػا  لػػ  لعػػظ المصػػدر ، لػػـ وجػػز 
  ف تةػػػػذؼ ةػػػػرؼ الجػػػػر ، ج وجػػػػكز :  يػػػػا راغػػػػب مصػػػػاة تؾ ،  ٌج  ف تػػػػاتيى 
 ػ(في( كما ج وجكز :  يا متكمـ زودنا ،  معي  :  يا متكمـ في زود ، ككذلؾ لػك 
ةمتى :  يا عم  ذوض موامؾ ، لـ وجز ةت  توكؿ : عم  ذوػض مػف موامػؾ ، فػإذا 
كػػاف طػػرح ةػػرؼ الجػػر لّسػػتطالض فػػي المعػػظ ، فكايكػػل مكجػػكد فػػي الةكػػـ ؛  ج 

  : الػػػذم إػػػر ل زوػػػده ، تػػػرل  يكػػػؾ توػػػكؿ : مػػػررتي  الػػػذم إػػػرب زوػػػده ،  معيػػػ
كتعطؼ : ايخ ، عم  الااّ المةذكفض العائد  لػ  (الػذم( ، ككايكاػا مكجػكدة ؛ 

ًذفٍت كايكاا مكجكدة((  (ُ( فكذلؾ الّـ كسائر ةركؼ الجر ،  ذا ةي
ا ةكلاـ : جًه   كؾ ، وروػد  ً  ا : ((كمف الةذؼ ال اذ  وإن كةاؿ  وإن
  ػػكؾ ، فةػػذفكا الّموف...كالّمػػاف المةػػذكفاف عيػػد سػػو كول ، جـ الجػػر كالػػّـ 
التي  عدها ، كةاؿ مةمػد  ػف وزوػد (وعيػي  ػل الم ػرد( الػّـ جـ الجػر هػي هػذه 

دخمػت لمعيػ  ، كفيتةػٍت جـ الجػر المي واة ، ككايت  كل   الت ووض عيده ، ييكاػا 
؛ يفك جـ الجر فػي ايصػؿ معتكةػض ، كالصػكاب عيػديا مػا ةػاؿ سػو كول ؛ يٌيػا 

                                                 

 . ّْٕ-ّْٔ/ّ(  رح كتاب سو كول  ُ(
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( ، مخععػض كم ػددة  ر وياهـ ةد ةذفكا ةركؼ الجر  ذا دخمػت عمػ  ( ف(  ك( فك
، يةك ةكلؾ : رغ تي  ف  يصاة ؾ ، ك وويػتي  فك زوػدنا خػارج ، كتوػدوره : رغ ػتي 

ؾ ، ، ك وويتي  افك زودنا خارج ، كج وجكز ةذفاا مػف المصػدر ؛ في  ف  يصاة 
 ذا ةمػػػتى : رغ ػػػػتي فػػػي صػػػػة تؾ ، ك وويػػػػتي  خركجػػػؾ ، كايجػػػػكد  فك ( ف( فػػػػي 
مكإع جر ، كةد ركم  فك رؤ ػض ،  ذا ةوػؿ لػل : كوػؼ  صػ ةتى ؟ ةػاؿ : خوػرو 

 (ُ( ، ورود :  خور((
عىػػدح كتا ػػل  كؿ كتػػاب كالغروػػب فػػي هػػذه الوإػػوض   فك سػػو كول ، الػػذم وي 

كصؿ  لويا ، مف كتػب المدرسػض ال صػروض ، ك كسػعاا ك  رزهػا الػذم ميػل تعركفيػا 
 ل  خصائص هذه المدرسض ، التػي مػف  وياػا عػدـ الووػاس عمػ  الوموػؿ كال ػاذ 
، ةػػد  يكػػرت هػػذه المدرسػػض يعسػػاا ايخػػذ  ال ػػكاهد التػػي اسػػتيد  لواػػا سػػو كول ، 

  ك ال ركػات  ػف ايي ػارم فػي كتا ػل : ا يصػاؼ ، كميعكا الوواس عمواا ؛ ةاؿ 
في المسالض السا عض كالخمسوف : ((ذهب الككفوكف  ل   يكل  وجكز الخعض في 
الوسـ  إإمار ةرؼ الخعض مف غور عكض ، كذهب ال صروكف  ل   يكػل ج 
وجػػكز ذلػػؾ  ٌج  عػػكض... ةػػاؿ العػػراّ سػػمعياهـ ووكلػػكف :  اً لػػتععمفك ، فووػػكؿ 

ف كاف مةذكفنا... المج ... فوخعض  تودور ةرؼ الخعض ، كاع وب : اً يفعمفك
كركم عػػف رؤ ػػض  ػػف العجػػاج  يكػػل كػػاف  ذا ةوػػؿ لػػل : كوػػؼ  صػػ ةت ؟ ووػػكؿ : 

 خورو عافاؾ ا ،  م :  خور ةاؿ ال اعر : 
ٍمتى في ةسبو  عيلي كج  يتى دىوكايي فىتىٍخزكيي         (ِ(جًه ا في عملؾ ج  فإى

                                                 

 . ْْْ/ِ( المصدر يعسل  ُ(

( ((ةائمل ذك ايصػ ع ، كاسػمل ةرذػاف  ػف الةػارث ةالػل فػي مروػر  ػف جػا ر(( المواصػد  ِ(
، كاست ػاد  ّّٕتػب ص ، كهذا ال وت مػف  ػكاهد ا ػف ةتو ػض فػي  دب الكأْٓ/ِاليةكوض 

، كةػػد  َِٗ،كهػػك مػػف  ػػكاهد الاػػركم فػػي ايزهوػػض ص  ٔٗٓ/ُ ػػل ا ػػف دروػػد فػػي الجماػػرة 
 . ُْٕ/ُ، كا ف ه اـ في المغيي  ٕٗ-ٔٗيس ل  ل  كعب الغيكم خطان ص
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 فخعض : جًه ،  تودور الّـ ، كايكل ةاؿ :  ا ف عمؾ كةاؿ ا خر : 
ٍرتي سمم   ف تككف ة و ض    ليك كج دىوفو  اا  يا طال لٍ            كما زي

(   إإمار ةرؼ الخعض .  فخعض  (دىٍوفو
ػػػا ال صػػػروكف فػػػػاةتجكا  ػػػاف ةػػػػالكا :  جمعيػػػا عمػػػػ   فك ايصػػػؿ فػػػػي   ك مك

يكمػػا تعمػػؿ مػػع الةػػذؼ فػػي  عػػض ةػػركؼ الجػػر  ف ج تعمػػ ؿ مػػع الةػػذؼ ، كاع
المكاإػػػع  ذا كػػػاف لاػػػا عػػػكض ، كلػػػـ وكجػػػد هػػػا هيػػػا ، ف وويػػػا فومػػػا عػػػداه عمػػػ  
ايصػػػػؿ ، كالتمسػػػػؾ  ايصػػػػؿ تمسػػػػؾ  استصػػػػةاب الةػػػػاؿ ، كهػػػػك مػػػػف ايدلػػػػض 

  (ُ( المعت رة((
ككما  كجب مف ذهب  ل  الوػكؿ  ػالجر ،  لػ   إػمار الػّـ كةػركؼ  

( ، فكػػذلؾ  كجػػب  إػػمارها مػػف ذهػػب  لػػ   الجػػر  عػػد ةػػذفاا عػػف ( ف(  ك( فك
الوػكؿ  اليصػب ، فوػد  ػرح الم ػرد مػػذهب الخموػؿ الػذم ت يكػاه ، فوػاؿ : ((كزعػػـ 

ا ، ةػػكـ مػػف اليةػػكووف  فك مكإػػع ( ٌف(ى خعػػض فػػي هػػاتوف ا وتػػوف كمػػا   ػػ اام
( ، فػي ةكلػل :  ك فك الّـ مإمرة ، كلوس هػذا   ػيّ ، كاةتجػكا  إإػمار (ريبك
( ، كالػػكاك  ك مػػدةو لػػوس  ػػل  يػػوس ، كلػػوس كمػػا ةػػالكا ؛ يفك الػػكاك  ػػدؿ مػػف  (ريبك
فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : (ك فك المسػػػاجدى ً( كاك عطػػػؼ ، كمةػػػاؿ  ف ويةػػػذىؼ ةػػػرؼ 

 ايكؾ توكؿ :  يكػؾ ميطمػؽ  مغيػي ،  الخعض ، كج واتي ميل  دؿ ، كاةتج هؤجّ
يىمػػا كايػػت هػػا هيػػا  عػػد   ك عممػػتي ، فووػػؿ لاػػـ : هػػي ج تتوػػدكـ  ٌج مكسػػكرة ؛ كاع
الػػكاك ميصػػك ض (وعيػػي معتكةػػض( يفك المعيػػ  معيػػ  الػػّـ ، كمػػا توػػكؿ : جئتيػػؾ 

 ا تغاّ الخور ، فتيصب كالمعي  معي  الّـ ، ككذلؾ ةاؿ ال اعر : 
ّى      الكروـ ادلخارىه    ك عرض عف  تـ المئوـ تكرحما  ك غعري عكرا

)ِ)  
                                                 

 . ُّٕ-ّٖٔ/ُ( ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ  ُ(

ػػدم الطػػائي ، ويظػػر : دوػػكاف ةػػاتـ الطػػائي  ِ( ، كهػػك مػػف  ْٓص ( ةائمػػل  : ةػػاتـ  ػػف عي
،  ّْٓ/ُ، ك تةووػػػػػؽ  ػػػػػد ع  ّٖٔ/ُ ػػػػػكاهد سػػػػػو كول ، ويظػػػػػر الكتػػػػػاب  تةووػػػػػؽ هػػػػػركف ، 

 ُّٖ/ِكالمواصد اليةكوض 
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فػػإذا ةمػػتى : جئتػػؾ  يكػػػؾ تةػػب المعػػركؼ ، فػػالمعي  معيػػػ  الػػّـ ؛ فعمػػ  هػػػذه 
  (ُ( ةدكمتى ، فاذا ةكؿ الخموؿ((

كةاؿ : ((كتوكؿ :   اد  فك مةمػدنا رسػكؿ ا ، فكػافك التوػدور :   ػاد  
  ػػػاد عمػػػ  ذلػػػؾ ...فػػػإذا ةػػػذفتى ةػػػركؼ  عمػػػ   فك مةمػػػدنا رسػػػكؿ ا ،  م :

الجر كصؿ الععؿ فعمػؿ ، ككػاف ةػذفاا ةسػينا لطػكؿ الصػمض كمػا ةػاؿ ا عػز 
{  م : مػػف ةكمػػل ، فاػػك مػػع ُٓٓكجػػؿ : (كاختػػار مكسػػ  ةكمػػل( (ايعػػراؼ : 

ف  ػػػئتى جئػػػت  ػػػل ، كمػػػا توػػػكؿ : الػػػذم إػػػر تي زوػػػده ،  الصػػػمض ةسػػػف جػػػًدا، كاع
 (ِ( ذ اتاا ؛ ييكاا ايصؿ((فتةذؼ الااّ مف الصمض ، كوةسف  

فايػػت تػػرل  فك كػػّ العػػروووف الخموػػؿ كسػػو كول وػػذهب  لػػ   توػػدور الػػّـ  
(  ةتػػ   فك كموامػػا  ػػ اكا كجػػكب  إػػمارها  كجػػكب  إػػمار الإػػمور  ة ػػؿ ( فك
المةػذكؼ العائػد   لػ  اجسػـ المكصػكؿ ،  ٌج  فك سػو كول وػذهب  لػ   إػػمارها 

ّن ، كاياػػا مكجػػكدة ( فػػي مكإػػع  معيػػ  كعمػػ  معظاػػا ، لػػذلؾ جعػػؿ ( ف(  ك( فك
جر ، ك مكا الخموؿ فوذهب  ل   إمارها معي  مف دكف العمؿ ،  ذف لوس ذمكض 
فػػرؽ  ػػوف المػػذه وف ، فكّهمػػا وػػدعي  فك ةػػرؼ الجػػر موػػدكر ، ككّهمػػا وػػدكعي 
 فك الجر كاليصب معيوواما كاةد ، ككّهما ودكعي  يكاما متةداف  معي  الجر 

 ، ج  معي  اليصب ؛  ذ لـ وجعؿ كّهما لميصب معي  .
 ذا ت وكف  فك ةرؼ الجر لػـ وةػذؼ فػي  مل  ػاهد ةر يػي  ٌج  مػف  جػؿ  

ـى هػػذا الخػػّؼ ؟! فاػػـ  ػػدجن   ف ومغػ  معيػػاه ، كوةػػٌؿ مةمٌػػل معيػػ  اليصػب ، فىًمػػ
مػػػف  ف و ويػػػكا العػػػرؽ  ػػػوف دجلػػػض الجػػػر ، كدجلػػػض اليصػػػب ،  ػػػغمكا  يعسػػػاـ فػػػي 

إوض لعظوض اختموكها ، كهذه هي  ةػدل عكاةػب التخمػي عػف المػياج المعيػكم ة
 في توعود اليةك العر ي .

                                                 

 . ّْٖ-ّْٕ/ِ( الموتإب  ُ(

 . ِّْ/ِ( المصدر يعسل  ِ(
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المطمػػب الثالػػث : شػػكاود النصػػب عمػػى نػػزع القػػافض القياسػػي فػػي القػػرآف 

 الكريـ 
لكذػػرة  ػػكاهد هػػذا المكإػػكع مػػف جاػػض ، كلكػػكف الوػػكؿ فواػػا كاةػػدنا مػػف 

 كاهد مختارة مف  كاهد اليصػب جاض  خرل ؛ ارتاوتي  ف  ةتصر عم   رح  
عم  يزع الخافض الوواسي في الور ف الكروـ ؛ لتككف يماذج ل اةي  ػكاهد هػذا 

 ال اب ، كهي : 
ـٍ -ُ اًت أىفَّ لىىيػ ػاًلحى ًمميػكٍا الصَّ نيػكٍا كىعى بىشًِّر الًَّذيف آمى قاؿ ا تعالى :  )كى

( البقرة :  نَّػػاتو تىٍجػػًرم ًمػػف تىٍحًتىىػػا األىٍنىىػػاري  جمعػػت كتػػب معػػايي الوػػر ف { ِٓجى
(  ف وكػكف  يكػاتو ـٍ جى عرا ل كتعسػوره عمػ   فك ايصػؿ فػي ةكلػل تعػال  : ( ىفك لىايػ كاع
مجركرنا  ال اّ ، كالتودور :  افك لاـ جيات ؛ يفك (  كر( وتعدكل  ل  مععكلوف ، 

ػ ًذؼ ةػرؼ ايكؿ :  وتعدكل  لول  يعسل ، كالذايي : وتعػدكل  لوػل  ال ػاّ ؛ فممكػا ةي
(  كمعمكلواػا ، فيسػ كا  لػ  سػو كول كمػف ت عػل  الجر ، اختمعكا في مكإع  ( فك
 اٌيلى ذهب  ل   يكاا في مكإػع يصػب ؛ ييكػل لمكػا ةػذؼ ةػرؼ الجػر ، اتصػؿ 
الععػػؿ  مػػا  عػػده فيصػػ ل ، كيسػػ كا  لػػ  الخموػػؿ ، كمػػف ت عػػل  ايكػػل ذهػػب  لػػ   فك  

( كمعمكلواا في مكإع جر ؛ يفك  الجر هك ايصؿ ، ةو و  ميكًوا كموػدكرنا  ( فك
 عد الةذؼ ، كايكل مكجػكد ، فػالجر ةسػب مذه ػل  ػاؽ ، كذكػركا  يكػل ج وجػكز 
ِى :   لػػٍره  ايكػػل خالػػد فػػي  (  ك( ف( ، فمػػك ةمػػتى ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر مػػع غوػػر ( فك
ػػػػره  الجيػػػض ، جػػػاز ةػػػذؼ ال ػػػػاّ ؛ لطػػػكؿ الصػػػمض ،  ك الكػػػػّـ ، كلػػػك ةمػػػتى :   ل

 (ُ(، لـ وجز ، كهذا  صؿ وتكرر في الور ف ، كما ةاؿ العك رم الخمكد 

                                                 

عرا ػػػل لمزجػػاج  ُ( عػػػراب الوػػر ف لميةػػػاس ص  ٔٗ/ُ( ويظػػر : معػػػايي الوػػر ف كاع ،  ِٗ، كاع
، كالػػدر  ُِٔ/ُ، كال ةػػر المةػػوط ي ػػي ةوػػاف  َْ/ُلمعك ػػرم  كالت وػػاف فػػي  عػػراب الوػػر ف
 . ُِِ/ُالمصكف لمسموف الةم ي 
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كمػػػػا يسػػػػ ل المعر ػػػػكف كالمعسػػػػركف هيػػػػا  لػػػػ  الخموػػػػؿ كسػػػػو كول خػػػػّؼ 
(  فػػػػي مكإػػػػع يصػػػػب ،  الةوووػػػػض ، فوػػػػد توػػػػدكـ  فك الخموػػػػؿ ذهػػػػب  لػػػػ   فك  ( فك
(  فػػي مكإػػع جػػر ، ككػػّ هػػذوف الوػػكلوف  اطػػؿ ؛  كذهػػب سػػو كول  لػػ   فك ( فك

(   ف وكػكف مجػركرنا  ال ػاّ ، يفك  كمواما ةائـ عم   ساس  فك ايصؿ فػي  ( فك
كمما وجدر التي ول عمول  فك ةكؿ اليةاة  افك الععؿ  (  كر(  وتعدكل  ل  مععكلل 
الذايي  ال ػاّ ، وجػب  ف ج وعاػـ عمػ   فك هػذه ال ػاّ اسػتعممٍت لغػرض التعدوػض 

معايواػػا ايساسػػوض التػػي مػػف  وياػػا : الةووووػػض ،  ػػؿ هػػي اسػػتعممٍت لمعيػػ  مػػف 
ف استعممكا مصطم  تعدوض  (  كر(   لػ   (ُ(معي  ا لصاؽ كما  فك اليةاة ، كاع

مععكلاػػػا الذػػػايي  ال ػػػاّ ، فاػػػـ ةطعنػػػا ج ووصػػػدكف  فك المجػػػركر  اػػػا مععػػػكؿ  ػػػل 
ةوووػػػػض ؛ ييكاػػػػـ ةتػػػػ  عيػػػػد ةػػػػذؼ ال ػػػػاّ كيصػػػػ ل اصػػػػطمةكا عمػػػػ  تسػػػػموتل : 
الميصكب عم  يزع الخػافض ، كةػد مػرك  ف  كإػةيا  فك الميصػكب عمػ  يػزع 

 خافض ، هك غور المععكؿ  ل .ال
جماع اليةاة كالمعر وف كالمعسروف عم   فك ايصؿ في ةكلل  كاع
(  ف وككف مجركرنا  ال اّ ، ةاـ عم   ساس ةواس ما  يكاتو ـٍ جى تعال  : ( ىفك لىاي
  ) سمككه المصدر المؤكؿ المركب مف ( ف(  كالععؿ ،  ك المركب مف ( فك

؛ فسمطكا عم  ايكؿ الةكـ يعسل الذم سمكطكه كمعمكلواا ،  المصدر الصرو  
عم  الذايي استيادنا  ل   فك المصدر المؤكؿ وعد اسمنا ، كالمصدر الصرو  ، 
فةكماما كاةد ، يفك معيوواما كاةد  كلوس ايمر كما ةالكا ،  فمف المعركؼ 

ّن  ودٌؿ عم  ة دكث  فك  (الععؿ( ودؿ عم   وئوف : الةدث كالزماف فػ(ةاـ( مذ
ةواـ في زمف ماضو ، كودؿ عم  الوواـ ، كهك  ةد ركيي الععؿ ، كهك 

.  ؿ الععؿ ودؿ عم   يّ ذالث ، كهك اسـ الذات ، فّ  د لمععؿ (ِ(المصدر

                                                 

 َُّ-َُُ/ُ( ويظر : مغيي الم وب  ُ(

 .ٕٓٓ/ ُ( ويظر :  رح ا ف عووؿ  ِ(
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مف فاعؿ ظاهر  ك مستتر ، كالمصدر المؤكؿ كذورنا ما وككف مؤلعنا مف   
( كجممض اسموض وككف خ رها جممض فعم وض ، كهذا وعيي  فك ( ٍف( كالععؿ ،  ك ( فك

ما سمي المصدر المؤكؿ هك غور المصدر الصرو  ، فالمصدر المؤكؿ كما 
ت وف ودٌؿ عم  الذات كالةدكث كزمف معوف، في ةوف  فك المصدر الصرو  
ودؿ عم  الةدكث فةسب ، كةد  كد ا ف ةوـ الجكزوض ةوووض هذا العرؽ 

 .(ُ( وياما
المصدر الصرو  كما كذكر السوكطي  كذر مف ع رة فركؽ  وف 

كلاذا فإفك كذورنا ما ج وص  تةكوؿ المصدر المؤكؿ  (ِ(سمي المصدر المؤكؿ
 ل  مصدر صرو  مع المةافظض عم  المعي  يعسل  ٌج  عد تاكوّت ج تخمك 
اًمسىضى  ىف غىًإبى المكلي  مف التكمؼ ،  ؿ وتعذر ذلؾ ، يةك ةكلل تعال : (كىاٍلخى

مىٍواىا(]اليكر:  في ةراّة يافع ، كالععؿ في هذه ا وض  اذه الوراّة وعود [ ، ٗعى
عؿ  ةد مسكغات عدـ العصؿ  ويل ك وف ( ًف( المخععض ، كةد  الدعاّ ، ةت  جي
است اد ا ف ه اـ  ا وض المذككرة ذـ ةاؿ (( ذ ج وعاـ الدعاّ مف المصدر  ٌج 

ٌيل ج ومكف جعؿ كوعيي  ذلؾ   (ّ(  ذا كاف مععكجن مطمونا يةك: سوونا كرعونا((
ا ؛ ييكل وعود عيدئذ دجلتل في الدعاّ ،  ( ٍف غىًإبى اي عمواا( مصدرنا صروةن
كةد وةصؿ العكس مف ذلؾ، فعي  اب المععكؿ المطمؽ وتعوف  ف وككف هذا 

ا ،  ذ ((ج ووع المؤكؿ مععكجن مطمونا((  .(ْ(المععكؿ مصدرنا صروةن

                                                 

 .ُِْ/ ُ(  ويظر:  دائع العكائد، ُ(
 .ُٕٗ -ُْٗ/ ِ( ويظر: اي  اه كاليظائر، ِ(
 .ِٗ/ ُ( مغيي الم وب، ّ(
 .ُٖٔ/ ُوض مةمد الخإرم عم   رح ا ف عووؿ، ( ةا ْ(



1167 

 

( المعتكةض ية ك: عممت  ٌف زودنا ةائـ، كهي كةاؿ الزرك ي: ((( فك
ةرؼ تككود كالمكسكرة ، يٌص عمول اليةاة ، كاست كمل  عإاـ ، ةاؿ : ييكؾ 

 .(ُ( لك صرةت  المصدر الميس ؾ مياا لـ وعد تككودنا((
( ك( ف(  لـ تستعمؿ لغرض  ًّ مف ( فك وتإ  مما تودـ ذكره  فك  ، ك

( ًف(  المخععض لمكصؿ  فالعرب استعممكا، المصدروض ،  ؿ لغرض الكصؿ 
 ل  الجممض اجسموض كالععموض ،  ٌج  ٌياـ عيدما  رادكا تككود اجسـ الذم ومواا 
 ددكا اليكف ، كهذا الت دود الذم جاّ ميل التككود اةتإ  يصب اجسـ 
( الذوومض استعممت لغرإوف ، لغرض الكصؿ  ل  الجممض اجسموض  فتككف ( فك

 ه الجممض .، كالذايي لتككود م تد  هذ
كالمصدر الصرو  لككيل اسمنا معردنا ، صم   ف وككف توسورنا جسـ 
معرد ة مل ، كلاذا جاز كةكعل  دجن عيل ،  كعطؼ  واف ،  ٌج  يكل غور صال  
يكما صم  لاذا الغرض   ف وككف تعسورنا لمعي  فعؿ ،  ك مإمكف جممض ، كاع

ووض جممض ، ج وختمؼ عف  ٌم ما سمككه المصدر المؤكؿ ؛ ييكل وعد في الةو
جممض كايت ، سكل  فك العرب كايكا  ذا  رادكا جعؿ الجممض في مةؿ مف 
(  فجعمكها  ا عراب ، الرفع ،  ك اليصب ،  ك الجر، استعايكا  ػ( ف(   ك ( فك
كصمض  وواع الجممض في هذه المكاةع ا عرا وض ،  مف ذلؾ جعماا معسكرة لما 

يكاتو ة ماا ، كوكلل تعال ـٍ جى اًت  ىفك لىاي اًلةى ًمميكٍا الصك   : (كى ى لًر الكًذوف  مىييكٍا كىعى
(}ال ورة :  (  ِٓتىٍجًرم ًمف تىٍةًتاىا ايىٍياىاري { كلاذا  ص ةت الجممض المصدكرة  ػ( فك

 ك ( ف(  مستغيوض عف ال اّ ج تغالاا عف دجلتل  دجلض التعسور ، كلـ تةتج 
 ذا جيّ  اا لغرض  لصاؽ معي  الععؿ  مإمكف الجممض   ل  ال اّ ،  جٌ 

ٍؤًمًيوفى الكًذوفى  وي ى لرى اٍلمي المعسلرة ، لذلؾ لـ تستعمؿ ال اّ في ةكلل تعال  : (كى
سىينا(}الكاؼ :  ـٍ  ىٍجرنا ةى اًت  ىفك لىاي اًلةى { فعي هذه ا وض  رود جعؿ ِوىٍعمىميكفى الصك

                                                 

 .ِِْ/ ِ( ال رهاف في عمـك الور ف، ُ(
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(وي ى لر( فممكا  يرود مياا الجممض : لاـ  جري ةسفه ، تعسوري  ا لما ودؿ عمول الععؿ  ى
(  لاذا الغرض ، كلغرض  خر ، كهك تككود اسماا ، لذلؾ  هذا استعممٍت ( فك
( ككذلؾ وواؿ الكّـ  جاّ ميصك نا  معي  التككود الذم جاّ مف تذووؿ يكف ( فك

ـى ًصٍدؽو ًعيدى يعسل في ةكلل تعال  : (كى ى لًر الكًذوفى  مىييكٍا  ىفك لىاي  ـٍ ةىدى
(}وكيس :  ـٍ { كيظور هاتوف ا وتوف ةكلل تعال  : (وىٍكـى تىرىل اٍلميٍؤًمًيوفى ِرى لًا

يكاته تىٍجًرم ًمف  ـي اٍلوىٍكـى جى اًيًاـ  يٍ رىاكي ً اىٍومى ـٍ كى كىاٍلميٍؤًميىاًت وىٍسعى  ييكريهيـ  ىٍوفى  ىٍوًدوًا
اًلًدوفى ًفواى  ـي(}الةدود : تىٍةًتاىا ايٍياىاري خى { فوكلل تعال  ُِا ذىًلؾى هيكى اٍلعىٍكزي اٍلعىًظو

يكاته تىٍجًرم ًمف تىٍةًتاىا ايٍياىاري  ( فيسلر مإمكيل  وكلل تعال  : (جى ـي اٍلوىٍكـى ( يٍ رىاكي
ـي(  كايكل ةوؿ ما هذه ال  رل ؟ فايجوب :  يكاا  اًلًدوفى ًفواىا ذىًلؾى هيكى اٍلعىٍكزي اٍلعىًظو خى

تجرم مف تةتاا ايياار ،  ٌج  فك هذا التعسور جيّ  ل هيا مف دكف  جيات
اجستعايض  ػاداة الكصؿ ( ف( كةد استعوف  اا في ةكلل تعال  : (فىًرًةوفى ً مىا 
ٍكؼه  ـٍ  ىٌج خى ٍمًعًا ويكٍا ً ًاـ ملٍف خى ـٍ وىٍمةى كفى ً الكًذوفى لى وىٍستىٍ ً ري ـي الٌملي ًمف فىٍإًمًل كى  تىاهي

مى  (} ؿ عمراف : عى ييكفى ـٍ وىٍةزى ـٍ كىجى هي { فود فسكر الور ف است  ار ال اداّ ٍَُٕوًا
(   إخكاياـ مف  هؿ الديوا  وكلل تعال  : ييكفى ـٍ وىٍةزى ـٍ كىجى هي مىٍوًا ٍكؼه عى ( ىٌج خى

ٍؤًمًيوفى ً اىفك لىايـ ملفى المكًل فىإٍ  ّن كاستعممٍت ال اّ في ةكلل تعال  : (كى ى لًر اٍلمي
{ ييكل  رود  لصاؽ معي  الععؿ ( ى لر(  مإمكف ْٕكىً ورنا (}ايةزاب : 

ّن كىً ورنا ، ككذلؾ استعممت لاذا الغرض  الجممض المعسلرة :  ىفك لىايـ ملفى المكًل فىٍإ
ـٍ عىذىا نا  ىًلومنا(}اليساّ :  د { فوُّٖفي ةكلل تعال  :  ( ى لًر اٍلمييىاًفًووفى ً اىفك لىاي

استعمؿ الخافض في مكإعوف ، كاستغيي عيل في مكإعوف ، كهذا دلوؿ 
(  ك( ف(   عم   طّف ما زعمل اليةاة مف  فك ةرؼ الجر ةيذؼ مع  ( فك
لطكؿ الصمض ،  ك لمتخعوؼ ، فمك ص  ما زعمكا لترؾ استعمالاا في كؿ 
ا عم   فك الخافض اسستعمؿ لةاجض السواؽ لدجلتل ،  مكإع ، كالدلوؿ  وإن

مى   ىف  استعماؿ (عم (  دجن مف ال اّ في ةكلل تعال  : (ةىاؿى  ى ى كٍرتيميكًيي عى
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(}الةجر :  كفى ـى تي ى لري { كتعسوره :    رتمكيي  اف وكلد لي ْٓمكسكًييى اٍلًك ىري فىً 
 فمك استيعممًت ال اّ لمكا  دكت هذا المعي  . (ُ(غّـ ؛ عم  الرغـ مف ك ر سيلي

ـٍ أىٍف -ِ ٍذ قىػػػاؿى ميكسىػػػى ًلقىٍكًمػػػًه ًإفَّ المٌػػػهى يىػػػٍأميريكي قػػػاؿ ا تعػػػالى : )كىاً 
كٍا بىقىرىةن( البقػػػػػػرة :  ةػػػػػػاؿ الزجػػػػػػاجي : ((كمػػػػػػف ةػػػػػػاؿ :  مرتػػػػػػؾ  ف { ٕٔتىػػػػػػٍذبىحي

ػػػا ةػػػذؼ الخػػػافض ، تعػػػدكل الععػػػؿ  تععؿ... يكمػػػا  راد  :  مرتػػػؾ  ػػػاف تععػػػؿ ، فممك
 فيصب ، كما ةاؿ ال اعر :      

 مىٍرتيؾى الخورى فافعٍؿ ما  يًمرتى ً ًل     فود تركتيؾى ذا ماؿو كذا يى ىًب((     
 )ِ)  

ووػػػاؿ فػػػي هػػػذه ا وػػػض مػػػا ةوػػػؿ فػػػي ا وػػػض السػػػا وض ، فوػػػد  جمعػػػت كتػػػب 
كٍا  عرا ػػل كتعسػػوره عمػػ   فك ايصػػؿ فػػي ةكلػػل تعػػال  : ( ىٍف تىػػٍذ ىةي معػػايي الوػػر ف كاع

( ،  ىوىػػرىةن(  ف وكػػكف مجػػركرنا  ال ػػاّ  كٍا  ىوىػػرىةن ؛ يفك  ( مػػرى ، كالتوػػدور :  ػػػاىٍف تىػػٍذ ىةي
وتعػػػدكل  لػػػ  مععػػػكلوف ، ايكؿ :  وتعػػػدكل  لوػػػل  يعسػػػل ، كالذػػػايي : وتعػػػدكل  لوػػػل 

  ال اّ ؛ كوكؿ عمرك  ف معدوكرب الزح ىودم (مف ال سوط(
 كذا يى ىًب   ىمىٍرتيؾى الخورى فافعٍؿ ما  يًمرتى ً ًل     فود تركتيؾى ذا ماؿو       

( كمعمكلواػػا ، فيسػػ كا  لػػ   ػػًذؼ ةػػرؼ الجػػر ، اختمعػػكا فػػي مكإػػع  ( فك ػػا ةي فممك
ػػا ةػػذؼ  سػػو كول كمػػف ت عػػل  اٌيػػلى ذهػػب  لػػ   يكاػػا فػػي مكإػػع يصػػب ؛ ييكػػل لمك
ةرؼ الجر ، اتصؿ الععؿ  ما  عده فيص ل ، كيس كا  ل  الخموػؿ ، كمػف ت عػل 

( كمعمكل واا في مكإع جر ؛ يفك الجر هك ايصؿ ،  ايكل ذهب  ل   فك  ( فك
ةو و  ميكًوا كمودكرنا  عد الةذؼ 
)ّ) . 

كما يس ل المعر كف كالمعسركف  ل  الخموؿ كسو كول هيا خّؼ  
الةوووض ، فود تودكـ  فك الخموؿ ذهب  ل  جعؿ ( ف(  في مكإع يصب ، ك فك 

                                                 

 . ْٕ/ُّ، كالتةرور كالتيكور  َّٗ/ْ، كزاد المسور  ٖٓٓ/ِ( ويظر : الك اؼ ُ(
 . ُُٓ( كتاب الّمات ص ِ(
، كالدر  ّْٔ/ُ، كال ةر المةوط ي ي ةواف  ْٔ/ُ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف ّ(

 . ُْٕ/ُالمصكف 



1171 

 

هيا ما ةمياه في سو كول ذهب  ل  جعؿ ( ف(  في مكإع جر ، ككذلؾ يوكؿ 
ال اهد السا ؽ :  فك كّ هذوف الوكلوف  اطؿ ؛ يفك كمواما ةائـ عم   ساس 

( ك( ف(   ف وككف كؿ مياما مجركرنا  ال اّ   فك ايصؿ في ( فك
كٍا  ىوىرىةن( في مكإع يصب عم  يزع   فك  عراب ةكلل تعال  : ( ىٍف تىٍذ ىةي

   يكل في ايصؿ مجركر  ال اّ ، الخافض ،  ك في مكإع جر ، استيادنا  ل
...كعدـ ةواسل عم  ال كاهد الور يوض  ةواسنا عم  ةكؿ ال اعر :  ىمىٍرتيؾى الخورى
 مر خطر ، ييكل وعيي جعؿ لغض الور ف الكروـ خاإعض لمغض ال عر ، كتا عض 
لاا ، هذا مف كجل ، كمف كجل  خر ،  يكل ةوف ذهب اليةاة كالمعر كف 

كٍا  ىوىرىةن( في مكإع يصب عم  يزع كالمعسركف  ل    فك ةكلل تعال  : ( ىٍف تىٍذ ىةي
الخافض ،  ك في مكإع جر ، استيادنا  ل   يكل في ايصؿ مجركر  ال اّ ، 
كٍا  ىوىرىةن ، لـ واتكا   اهد كاةد عم  هذا ايصؿ مف كّـ  كالتودور :  ػاىٍف تىٍذ ىةي

ذا كاي كا ةد تكصمكا  ل  هذا ايصؿ ةواسنا العرب ، كج مف الور ف الكروـ ، كاع
...فاك ةواس  اطؿ كج وص  لما واتي :   عم   وت ال اعر :  ىمىٍرتيؾى الخورى

 فك المتعدكل  لول في ال وت مصدر صرو  ، كفي ا وض مصدر -ُ
 مؤكؿ .

 فك المصدر الصرو  اسـ معرد ، كالمصدر المؤكؿ في الةوووض -ِ
 م  المعرد .جممض ، كج وص  ةواس الجممض ع

لوس مف ةكاعد ايصكؿ كالةكمض  ف تواس ا وض الور يوض عم  -ّ
كّـ ال  ر ،  ؿ كاف مف الكاجب  ف تواس عم  يظوراتاا في الور ف الكروـ ، 
ـي ً ٌج ًلٌمًل  ىمىرى  ىٌج تىٍع يديكٍا ً ٌج ً وكاهي(}وكسؼ :  ٍك كما  كذرها كوكلل تعال  : (ً ًف اٍلةي

ّىتيؾى تىٍاميريؾى  ىف يكٍتريؾى مىا وىٍع يدي  { كةكلل تعال َْ : (ةىاليكٍا وىا  يعىٍوبي  ىصى
يىا(}هكد   كيىيىا  ىف يكٍكعيرى ً المكًل(}س ا : :  { كةكلل تعال ٕٖ  ىاؤي  {ّّ(ً ٍذ تىٍاميري
ـٍ  ىف تيؤدحكٍا ايىمىايىاًت ً لى   ىٍهًماىا(}اليسا:  كةكلل تعال   {ّٖٓ : (ً فك الٌملى وىٍاميريكي
(}س ا : :  كةكلل تعال  ا لكلي الدلوفى { ُُ(ةيٍؿ ً يلي  يًمٍرتي  ىٍف  ىٍع يدى المكلى ميٍخًمصن
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يىٍجعىؿى لىلي  ىيدىادنا(}س ا : :  كةكلل تعال  كيىيىا  ىف يكٍكعيرى ً المكًل كى كةكلل  {ّّ(ً ٍذ تىٍاميري
اكىميكٍا ً لى  الطكاغي :  تعال  ويًرودي (ويًروديكفى  ىف وىتىةى كٍا ً ًل كى كٍا  ىف وىٍكعيري ةىٍد  يًمري كًت كى

ّىجن  ىًعودنا(}اليساّ :  (ةيٍؿ ً يليى :  كةكلل تعال  {َٔال كٍوطىافي  ىف ويًإمكايـٍ إى
(}اييعاـ :  ـى كىجى تىكيكيىفك ًمفى اٍلميٍ ًركىوفى ٍف  ىٍسمى ؿى مى {  كةكلل ُْ يًمٍرتي  ىٍف  ىكيكفى  ىكك

(}وكيس : :  تعال  :   كةكلل تعال  {ِٕ(كى يًمٍرتي  ىٍف  ىكيكفى ًمفى اٍلميٍسًمًموفى
(}وكيس :  ا وات الكرومات  كغورها مف {َُْ(كى يًمٍرتي  ىٍف  ىكيكفى ًمفى اٍلميٍؤًمًيوفى

، كلـ ترد في  وض كاةدة مياا مجركرة  ال اّ ، فكوؼ ويةكىـ عم   فك ايصؿ 
 رد ال تض في الور ف الكروـ ؟!فواا الجر ، كهذا ايصؿ غور كا

كٍا  ىوىرىةن( جممض معسلرة لممراد مف  كالةوووض  فك ةكلل تعال  : ( ىٍف تىٍذ ىةي
كٍا  ىوىرىةن( كجاز  ـٍ  ىٍف تىٍذ ىةي ( في ةكلل تعال  : (ً فك الٌملى وىٍاميريكي ـٍ ايمر في (وىٍاميريكي

 ) ـٍ كالدلوؿ عم  ذلؾ استعماؿ  ف تككف في مكإع يصب مععكجن  ل ، لػ(وىٍاميريكي
ال اّ مع المصدر الصرو   عد الععؿ ( مر( في كؿ مكاإعل في الور ف الكروـ 
ـٍ كى ىيتيـٍ تىٍتميكفى اٍلًكتىابى  تىيسىٍكفى  ىيعيسىكي كفى اليكاسى ً اٍلً رل كى ، كوكلل تعال  : ( ىتىٍاميري

(}ال ورة :  ّى تىٍعًوميكفى ـٍ ً السحكًّ كىاٍلعىٍة ىاّ كى ىف  { كةكلل تعال  : (ً يكمىاْْ ىفى وىٍاميريكي
(}ال ورة :  مى  الٌمًل مىا جى تىٍعمىميكفى ـٍ  يمكضه ُٗٔتىويكليكٍا عى يكي ٍلتىكيف مل { كةكلل تعال  : (كى

ـي  وىٍياىٍكفى عىًف اٍلمييكىًر كى يٍكلىػًئؾى هي كًؼ كى كفى ً اٍلمىٍعري وىٍاميري ٍوًر كى وىٍدعيكفى ً لى  اٍلخى
(} ؿ عمراف : اٍلميعٍ  وىٍاميريكيـ ًَُْمةيكفى ـي اٍلعىٍورى كى { كةكلل تعال  : (ال كٍوطىافي وىًعديكي

وىٍوتيميكفى ًِٖٔ اٍلعىٍة ىاّ(}ال ورة :  كفى ً آوىاًت الٌمًل كى { كةكلل تعال  : (ً فك الكًذوفى وىٍكعيري
كفى  ً  وىٍوتيميكفى اللًذوفى وىٍاميري ؽٍّ كى اٍلًوٍسًط ًمفى اليكاًس فى ى لٍرهيـ ً عىذىابو اليكً ولوفى ً غىٍوًر ةى

(} ؿ عمراف :   { ُِ ىًلوـو
( ك( ف(  عد الععؿ يعسل كفي كؿ  ووا مل عدـ استعماؿ ال اّ مع : ( فك
ا في الور ف الكروـ ، كالدلوؿ عم  ذلؾ كمل ، ةكلل تعال  :  مكاإعاما  وإن

ّىًئكى  ـٍ  ىف تىتكًخذيكٍا اٍلمى كي ضى كىاليلً ولٍوفى  ىٍر ىا نا  ىوىٍاميريكيـ ً اٍلكيٍعًر  ىٍعدى ً ٍذ  ىيتـي (كىجى وىٍاميرى



1172 

 

(} ؿ عمراف :  { فمـ وستعمؿ ال اّ مع ( ف( كاستعمماا مع  َٖمحٍسًمميكفى
 (الكعر(  فخالؼ  وياما في المواـ يعسل ، كفي السواؽ يعسل . 

 صركا عم  فود ت وكف  فك اليةاة كالمعر وف كالمعسروف ةد  جمعكا ك 
(   عد ( مر(  في الور ف الكروـ  تودور ال اّ كدجلتاا ، كهذا   فك : ( ف( ك( فك
وعيي  يكاـ ةد  جمعكا ك صركا عم  ارتكاب ماخذوف في  ف كاةد ، ايكؿ : 
ا ةد فرإكا   يكاـ  اذا التودور ةد  لغكا دجلض اليصب ، كالذايي:  يكاـ  ل  وإن

لصاؽ ، في ةوف  يكاا ما  يرود  ف تككف  اذه الدجلض عم  هذه ا وات دجلض ا 
ـى ج تككف  ، وإاؼ  ل  ذلؾ ،  يكل ما  دراهـ  يكاا  تودور ال اّ كدجلتاا ؟!  كًل
 تودور الّـ كدجلتاا التي تعود معي  التعموؿ ؟!  ؿ هي  تودور الّـ  ةرب 

ال اّ في كؿ مكاإعاا ، مف ال اّ ؛ يفك ( مر(  لـ وجح متعدكونا  ل  ( ف(   
 ويما كرد متعدلونا  لواا  الّـ  تودورها كلعظاا ، فود كرد متعدلونا  لواا  تودورها 
ا  ىيزىؿى المكلي ًمف ًكتىابو كى يًمٍرتي يٍعًدؿى  ةيٍؿ  مىيتي ً مى في ةكلل تعال  : (كى

(}ال كرل :  ـٍ تعال  : (ةيٍؿ  { كالتودور : ك يًمٍرتي يف  عدؿ ، كفي ةكللُٓ ىٍويىكي
(}اييعاـ :  ـى ًلرىبل اٍلعىالىًموفى { كالتودور : ًُٕ فك هيدىل الٌمًل هيكى اٍلايدىلى كى يًمٍريىا ًلييٍسًم

ـى ، ككرد متعدلونا  لواا  معظاا في ةكلل تعال  : (كى يًمٍرتي جٍف  كىايًمٍريا يف ييٍسًم
(}س ا :  ؿى اٍلميٍسًمًموفى دلض ايخرل هيا عم   طّف الوكؿ {  فمف ايُِ ىكيكفى  ىكك

 اليصب عم  يزع الخافض ،  يكل ج ومكف  ف ويعككض عف هذا الخافض  
ا لكلي   خافض  خر ، مف ذلؾ ةكلل تعال  : (ةيٍؿ ً يلي  يًمٍرتي  ىٍف  ىٍع يدى المكلى ميٍخًمصن

(}س ا : ُُالدلوفى } ؿى اٍلميٍسًمًموفى { فالّـ في ُِ-ُُ{ كى يًمٍرتي جٍف  ىكيكفى  ىكك
ا وض الذايوض ، ج ومكف  ف تسد مكاف ال اّ ، فمك ةوؿ في الكّـ : كى يًمٍرتي  اٍف 
عرا اا ؛ يفك الّـ  ؿى اٍلميٍسًمًموفى ، لتغور معي  ا وض كتعسورها كاع  ىكيكفى  ىكك
لمتعموؿ ، كال اّ لإللصاؽ ، كلاذا جعؿ المعسركف اجسـ الذم تعدكل  لول 

( في ا وض الذايوض  ال اّ مةذكؼ ، فود ةاؿ الزمخ رم في تعسور (كى يًمرٍ  تي
(  ذلؾ مف  جؿ ( ىكيكفى  (  إخّص الدوف (كى يًمٍرتي ا وتوف : (((ةيٍؿ ً يلي  يًمٍرتي
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))) ؿى اٍلميٍسًمًموفى  ىكك
( يفك معياه : ك يًمٍرتي (ُ( كةاؿ ا ف عطوض : ((كةكلل (كى يًمٍرتي

كةاؿ (ِ(ككف  كؿ مف  سمـ مف  هؿ عصرم كزميي(( اذا الذم ذكرت ؛ لكي  
(  م :  يًمٍرتي  ما  يًمٍرتي  ل ؛ يككف  كؿ مف  سمـ((   ك ةواف : (((كى يًمٍرتي
 )ّ) 

فإذا كاف لكؿ خافض دجلتل التي ويةتاج  لواا مف دكف دجلض خافض 
غوره ، فاؿ و و   عد ذلؾ مف ةاجض ،  ك ميسكلغ  لموكؿ  اليصب عم  يزع 

 افض ؟!الخ
ـٍ ًفيًىفَّ ةاؿ ا تعال  : -ّ يىٍستىٍفتيكنىؾى ًفي النِّسىا  قيًؿ الٌمهي ييٍفًتيكي )كى

ـٍ ًفي اٍلًكتىاًب ًفي يىتىامىى النِّسىا  الَّ ًتي ءى تيٍؤتيكنىىيفَّ مىا كيًتبى  مىٍيكي مىا ييٍتمىى عى كى
( النسا  :  تىٍرمىبيكفى أىف تىنًكحيكويفَّ تىٍرغى يكفى كال اه{ ُِٕلىىيفَّ كى د في ا وض : (كى

( ك(( صؿ الرغ ض : السعض في ال يّ...كالسعض في ا رادة...فإذا   ىف تىيًكةيكهيفك
ذا ةوؿ : رغب عيل ،  لول ، ووتإي الةرص عمول...كاع ةوؿ : رغب فول ، كاع

 (ْ( اةتإ  صرؼ الرغ ض عيل ، كالزهد فول((
، تغمغؿ هذا ل وكع الوكؿ  اليصب عم  يزع الخافض في كتب اليةك 

الوكؿ المعظي ، كالمختمؽ الذم ج معي  لل  ٌج في  فكار المعر وف كالمعسروف 
، فراةكا مف غور كعي ووكلكف كواخذكف  ل في  عراب الور ف الكروـ كتعسوره ، 
( لـ وتعٌوف فول  كهيفك تىٍرغى يكفى  ىف تىيًكةي عم  الرغـ مف  فك ةكلل تعال  : (كى

عاد هيا كعواـ ؛ فالتجؤكا  ل  التعسور ك س اب يزكؿ الخافض الموصكد ، لذا 
ا وض ، يوؿ الط رم ركاوات كذورة عف س ب يزكؿ ا وض ، مياا : ((كاف 
الرجؿ مياـ تككف لل الوتومض  اا الدمامض ، كايمر الذم ورغب عياا فول ، 

                                                 

 . ُُْ/ْ( الك اؼ ُ(
 . ِْٓ/ْ( المةرر الكجوز ِ(
 . ٖٓٓ/ٕ( ال ةر المةوط ّ(
 . َِٔ( المعردات في غروب الور ف لأصعاايي ص ْ(
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كمياا : ((ةاؿ سعود  ف  (ُ(كلاا ماؿ...فّ وتزككجاا ةت  تمكت ، فورذاا(( 
ور : ككاف الكلي  ذا كايت المر ة ذات جماؿ ، كماؿ رغب فواا كيكةاا ، ج 

ذا لـ تكف ذات جماؿ كماؿ  يكةاا ، كلـ ويكةاا((  معي  : زككجاا لغوره  (ِ( كاع
 ، كلـ وتزكجاا هك .

فمكجكد هاتوف الركاوتوف في س ب يزكؿ ا وض ، ركاوض الرغ ض عف 
كركاوض الرغ ض في زكاجاا لجمالاا كمالاا ، زكاج الوتومض لدمامتاا كةمكض مالاا ، 

هػ  ، اجختّؼ في َُّيوؿ  وه المعسروف ا ف جرور الط رم المتكفك  سيض 
تىٍرغى يكفى  ىف  التودور ، فواؿ : ((كاختمؼ  هؿ التاكوؿ في معي  ةكلل تعال  : (كى

...ةدكذيا  ( فواؿ  عإاـ : معي  ذلؾ : كترغ كف عف يكاةافك ةمود تىيًكةيكهيفك
( ةاؿ : ترغ كف  تىٍرغى يكفى  ىف تىيًكةيكهيفك  ف مسعدة السامي...عف الةسف (كى
...ةدذيا ةمود  ف  ...كةاؿ  خركف : معي  ذلؾ : كترغ كف في يكاةافك عيافك
...عف  ( ةاؿ : كترغ كف فوافك تىٍرغى يكفى  ىف تىيًكةيكهيفك مسعدة...عف ع ودة (كى

تىٍرغى  ((مةمد ةاؿ : ةمتي لع ودة (كى ( ةاؿ : ترغ كف فوافك  (ّ(  يكفى  ىف تىيًكةيكهيفك

كةد  خذ الزجاج  التاكوؿ ايكؿ ، فواؿ : ((المعي  : كترغ كف عف  ف 
)) ك خذ الووسي  التاكوؿ الذايي ، فواؿ : ((( ف( في مكإع ( ْ( تيكةكهفك

)) كت عل ( ٓ( يصب  ةذؼ الخافض ، كتودوره : كترغ كف في  ف تكةكهفك
 (ٔ(جعماا  اذا التودورالعك رم ف

                                                 

 . ّْٖ/ٓ( جامع ال واف ُ(
 . ّْٖ/ٓ(  جامع ال واف ِ(
 . ِّٓ/ٓ( جامع ال واف ّ(
عرا ل ْ(  . ّٗ/ِ(  معايي الور ف كاع
 . َِٕ/ُالور ف (  م كؿ  عراب ٓ(
 ََّ/ُ(  الت واف في  عراب اةر ف ٔ(
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كالةوووض  فك الرغ ض في ا وض الكرومض ةد  يرود مياا  ف تككف مجردة 
مف تةدودها  دجلض خافض معوكف ، كةد ت وكف ذلؾ مف خّؿ التعسور ، 
تىٍرغى يكفى  ىف  ك س اب يزكؿ ا وض ، كهذه الةوووض تةتـ  ف وككف ةكلل تعال  : (كى

( في مكإع يص ب مععكجن  ل لػ(ترغ كف(  ج في مكإع يصب عم  تىيًكةيكهيفك
يزع الخافض ، كعم  هذا ايساس فسكرها ا ف عطوض ، فواؿ : (( ف كايت 
ف كايت  العكس فالرغ ض عف  الجاروض غيوض جمومض فالرغ ض في يكاةاا ، كاع

كفسكرها ال وإاكم  وكلل : ((في  ف تيكةكهفك ،  ك عف  ف  (ُ(يكاةاا((
فك  كلواّ الوتام  كايكا ورغ كف فوافك ؛  ف كفك جموّت كواكمكف تيكةكهفك ، فإ

)) ٌج كايكا وعإمكهفك في موراذافك ، كةاؿ   ك ةوكاف  ((كةاؿ   ك (ِ( مالافك ، كاع
ع ودة : كترغ كف  ف تيكةكهفك ، هذا المعظ وةتمؿ الرغ ض ، كاليعرة ، فالمعي  

، كاليعرة ، فالمعي  :  في الرغ ض : في  ف تيكةكهفك لمالافك ،  ك لجمالافك
 ))  (ّ(كترغ كف عف  ف تيكةكهفك لو ةافك ، فتمسككهفك رغ ض في  مكالافك

فاذه ا وض كما جاّ في تعسورها دلوؿ عم   طّف الوكؿ  اليصب 
عم  يزع الخافض ، كةد صركح  اذه الةوووض اليةاة  يعساـ في كتب اليةك ، 

ةرؼ الجر مع الععؿ (رغب( ييكل ج ويدرل ، هؿ  فود ذه كا ال  امتياع ةذؼ
المراد : رغب في ،  ك : رغب عف ، كالمراداف متإاداف ؛ لذلؾ امتيع 
( فود ةذؼ مياا ةرؼ  تىٍرغى يكفى  ىف تىيًكةيكهيفك الةذؼ هيا ،  ٌما ةكلل تعال  : (كى

ودة الجر ، يفك هذا الةذؼ كاف ووصد ميل ا  ااـ ،  م : الرغ ض غور المو

                                                 

 . ُُٖ/ِ(  المةرر الكجوز ُ(
 . ََُ/ِ(  يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ ِ(
 . ُْٓ-ُّٓ/ّ( ال ةر المةوط ّ(
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 معي   ةد هذوف الةرفوف ، لوككف الموصكد ، مف ورغب عياف لدمامتاف 
 (ُ(كفورهف ،  ك مف رغب فواف لجمالاف

فود دؿ ةكلاـ عم   ف ةذؼ ةرؼ الجر في هذه ا وض ، كاف مف 
 جؿ  لغاّ معياه ، سكاّ  كاف تودوره  (في(   ـ  (عف( لوةٌؿ مةٌمل معي  

الرغ ض المطموض المجردة ، كهذه هي ةوووض  اليصب كالمععكلوض الذم وعود معي 
 كؿ ما ةوؿ  ايكل ميصكب عم  يزع الخافض .

كصػػعكة الوػػكؿ مػػف كػػؿ مػػا مػػرك تعصػػومل ،  فى كػػؿ مػػا سػػملي المصػػدر   
المػػػؤكؿ ، كةوػػػؿ  ايكػػػل فػػػي مكإػػػع يصػػػب عمػػػ  يػػػزع الخػػػافض ،  يكمػػػا هػػػك فػػػي 

دل  ( ك( ف(  المتوف صي رتا  اػا ، فاػي  داة كصػؿ الةوووض جممض ،  مكا كؿا مف ( فك
ؿ  اا  وواع معي  المععكلوض عم  الجممض  عدها ،  ك لجعػؿ مػا دخمػٍت  ، تيكصل
عموػػل مػػف ايفعػػاؿ  ك الجمػػؿ اجسػػموض تعسػػورنا لمإػػمكف مػػا  توػػدماا مػػف  فعػػاؿ 
كتراكوب ، فّ وككف لاا مةؿا مف ا عراب ،  ك  ف تعرب  عرا اا ،  كهػك مػا 

 ال واف في المعرد . ووا ؿ ال دؿ ،  ك عطؼ
النصػػب عمػػى نػػزع القػػافض السػػماعي الميطَّػػرىد فػػي القػػرآف :  المبحػػث الرابػػع

 الكريـ
صرح اليةاة كالمعسركف  افك يصب اجسـ عم  يزع الخافض كرد في 
الور ف الكروـ في مكاإع كذورة ، ةاؿ الزرك ي في  اب ةذؼ الةرؼ : 

الععؿ  ل  المجركر  ل ،  ((كذر في الور ف الكروـ ةذؼ الجار، ذـ  وصاؿ
فىعى ُٓٓكوكلل تعال  : (كىاٍختىارى ميكسى  ةىٍكمىلي(}ايعراؼ:  {  م : مف ةكمل (كىرى

(}ال ورة :  اتو ـٍ دىرىجى اي { ِّٓ{ (كىجى تىٍعًزميكٍا عيٍودىةى اليلكىاًح(} ال ورة : ِّٓ ىٍعإى
كلؼي  ىكٍ  ـي ال كٍوطىافي ويخى ا ذىًلكي { ًُٕٓلوىاّهي(} ؿ عمراف : م : عم  عوده  (ً يكمى

ا(}ايعراؼ :  {  م : و غكف لاا ْٓ م : وخكفكـ  اكلوائل...(كوىٍ غكياا ًعكىجن
                                                 

كةا ػوض  ّْٖك ػرح التسػاوؿ لممػرادم ص  ٕٖ/ِ( ويظر :  رح التسػاوؿ ج ػف مالػؾ  ُ(
  ُّّ- ُِّ/ِالص اف 
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{  م : ُِ{ م : ةدكريا لل (سىييعوديها سورتاا(}طل : ّٗ(كالوىمىرى ةىدكٍرياهي(}وس : 
 (ُ(عم  سورتاا(( 

كال كاهد التي است ػاد  اػا الزرك ػي ، تػدخؿ جموعاػا إػمف اليصػب 
عم  يزع الخافض السماعي غور الميطكػرىد ،  اسػتذياّ ال ػاهد ايكؿ : (كىاٍختىػارى 

ػػػلي(}ايعراؼ:  ػػػ  ةىٍكمى { فوػػػد جعمػػػل اليةػػػاة كالمعسػػػركف فومػػػا وطلػػػرد فوػػػل ُٓٓميكسى
ر ف الكػػروـ ةػػذؼ ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر، كةػػد صػػركح الزرك ػػي  اٌيػػل ((كذػػر فػػي الوػػ

الجػػار، ذػػـ  وصػػاؿ الععػػؿ  لػػ  المجػػركر  ػػل(( كةػػاؿ الػػدمامويي : ((كةػػد تيةػػذىؼ 
كما ةكي عػف رؤ ػض  يكػل ةوػؿ لػل : كوػؼ  (ِ(الةركؼ الجارة  اًذا مع المعمكؿ 

  ص ةتى ؟ فواؿ : خوًر ، عافاؾ ا ،  م : عم  خور ، ككوكؿ العرزدؽ :
   ارت كيمىوبو  ايكؼ ايصا ع  ذا ةوؿ :  مح الياس  رح ة ومض   

ػػػػػػلي سػػػػػػ عوفى  ػػػػػػ  ةىٍكمى ككذوػػػػػػرنا مػػػػػػع يصػػػػػػ ل ، يةػػػػػػك ةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : (كىاٍختىػػػػػػارى ميكسى
(}ايعراؼ:  ّن  م : مف ةكمل ، كيةك : استغعرتي ا ، ك مػرتي زوػدنا  {ُٓٓرىجي

الخوػػػرى ، كهػػػك مػػػع كذرتػػػل غوػػػر موػػػوس((
كوعيػػػي  كذرتػػػل  يكػػػل ةػػػذؼه ميطكػػػرد ، (ّ( 

:  يكػػل غوػػر موػػوس ،  م :  يىػػل سػػماعي ؛ فمكذػػرة ال ػػكاهد الور يوػػض كوعيػػي  وكلػػل 
فػػي هػػذا المكإػػكع ؛ سػػيتطركؽ فػػي هػػذا الم ةػػث  لػػ  مػػا ا ػػتار مػػف ايفعػػاؿ ، 
التي تةدكث عياا اليةاة في  اب اليصب عم  يزع الخافض السماعي الميطكرىد 

ـ ، كهػػػذه ، ك دخماػػا المعر ػػػكف كالمعسػػركف إػػػمف هػػػذا ال ػػاب فػػػي الوػػر ف الكػػػرو
ايفعاؿ مرت ض ةسب صػوغاا ترتو نػا هجائوكػا ، هػي : اختػار ، كاسػتغعر ، ك مػر 
، ك ي ا ، كةدكث ، كدخػؿ ، كزككج ، كسػكف ، كسػمك  ، ك ػكر ، كصػدك ، ككػاؿ 

 ، كمس  ، كي كا ، كيص  ، كهدل ، ككزف .
                                                 

 . ٖٗٓ( ال رهاف في عمـك الور ف ص  ُ(

 . ٕٓ( ويظر : ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ مسالض :  ِ(

 .. ْْٕ/ِ( المياؿ الصافي  ّ(
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ػػٍبًعيفى رى -ُ ػػهي سى ػػ ن اقتػػار : قػػاؿ ا تعػػالى : )كىاٍقتىػػارى ميكسىػػى قىٍكمى جي
 جمعػػػت كتػػػب المعػػػايي ، كا عػػػراب ، كالتعسػػػور، { ُٓٓلًِّميقىاًتنىػػػا( األعراؼ : 

عمػػػ   عػػػراب (ةكمػػػل( ميصػػػك نا عمػػػ  يػػػزع الخػػػافض اسػػػتيادنا  لػػػ   فك (اختػػػار(  
وتعدكل  ل  مععكؿ كاةد  يعسل ، كوتعدكل  ل  الذايي  ةرؼ الجر ، كالتوػدور : 

ا ةػذؼ ةػرؼ الجػر (مػف( ، كصػؿ اختار مكس  س عوف رجّن مف ةكمل ، فممكػ
 (ُ(الععؿ  لول فيص ل

كةاؿ العك رم : (( كج وجكز  ف وككف (س عوف(  دجن عيد ايكذروف ،  
كجػػاّ فػػي تعسػور ا وػػض  فك ا سػػ ةايل (ِ(ك رل  فك ال ػدؿ جػػائز عمػػ  إػعؼ(( 

 مػػر مكسػػ  عموػػل السػػّـ  ف واتوػػل ، كمعػػل سػػ عكف مػػف  يػػي  سػػرائوؿ ، لو ػػدكا 
 تك تاـ كيدماـ عم  ما فعمكا ، فاختار مكس  عمول السػّـ سػتض رجػاؿ  ل  ا

ّن ، فخمكػػؼ  مػػف كػػؿ سػػ ط مػػف  سػػ اط  يػػي  سػػرائوؿ ، ف مغػػكا اذيػػوف كسػػ عوف رجػػ
مػػػياـ رجمػػػوف ، فػػػذهب  اػػػـ مكسػػػ  عموػػػل السػػػّـ  لػػػ  مكإػػػع ع ػػػادة كا تاػػػاؿ 

 سػرائوؿ كدعاّ ؛ لوككف ميل كمياـ اعتذار  ل  ا عز كجػؿ ، مػف خطػا  يػي 
 . (ّ(في ع ادة العجؿ 

                                                 

، كمعػايي  ِٗ، كمجاز الور ف ي ي ع ودة ص  ِٓٔ/ُ( ويظر : معايي الور ف لمعراّ  ُ(
عرا ػػل ، كمعػػايي الوػػر ف ك  ُٗ-َٗ/ٗ، كجػػامع ال وػػاف لمط ػػرم  ُٗٗالوػػر ف لأخعػػش ص  اع

عػػػػراب الوػػػػر ف لميةػػػػاس ص  َّٖ/ِلمزجػػػػاج  ، كم ػػػػكؿ  عػػػػراب الوػػػػر ف لمووسػػػػي  ِّٓ، كاع
، كالمةػرر الػكجوز ج ػف عطوػض  ُٖٓ/ِ، كالك ػاؼ  ُْْ/ِ، كالكسوط لمكاةدم  ِِّ/ُ
، كال ةػر  ْْٓ/ُ، كالت وػاف لمعك ػرم  ّٕٔ/ُ، كال واف في غروب  عػراب الوػر ف  ْٗٓ/ِ

 .. ْٕٓ/ٓر المصكف ، كالد َْٓ/ْالمةوط ي ي ةواف 

 .. ْٕٓ/ٓ، كالدر المصكف  َْٓ/ْ، كويظر : ال ةر المةوط  ْْٓ/ُ( الت واف  ِ(

عرا ػػل  َٗ-ٖٖ/ٗ( ويظػػر : جػػامع ال وػػاف  ّ( ، كالكسػػوط فػػي  َّٖ/ِ، كمعػػايي الوػػر ف كاع
،  ْٗٓ/ِ، كالمةػرر الػكجوز  ُٖٓ/ِ، كالك ػاؼ  ُْٓ/ِتعسور الوػر ف المجوػد لمكاةػدم 

 . َْٓ/ْكال ةر المةوط 
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فود ت وكف مف التعسور  يكل كجب عم  ةكـ مكس  عمول السّـ جمػوعاـ 
 ف وعتػػذركا  تعػػال  ، فاػػذا هػػك المعيػػ  ايكؿ الػػذم اةتإػػ  اختوػػارهـ جموعنػػا 
ػػػػا كػػػػاف مػػػػف المتعػػػػذر ،  ك  ػػػػ ال  ف وػػػػذه كا جمػػػػوعاـ ،  لاػػػػذا اجعتػػػػذار ، كلمك

ػػاـ كةإوإػػاـ  لػػ   رض ا لمووػػات ، جػػاز لتةووػػؽ هػػذا الاػػدؼ  ف ويػػكب  وإل
عػػياـ مػػف ومػػذماـ كوػػتكمـ  مسػػاياـ ، فاختػػار مكسػػ  عموػػل السػػّـ مػػياـ سػػ عوف 
ّن ، كهػػذا اجختوػػار ةوػػػؽ هػػذه اليوا ػػض التػػي ت ػػػ ل مػػا ويسػػمك  الوػػكـ مجمػػػس  رجػػ
ّن ومذؿ كػؿا مػياـ ةكمػل ،  ك ةز ػل ،  ك طائعتػل ،  ال رلماف ، الذم وإـ  عإا

ذم فعمل مكس  عمول السّـ ، فود جاّ في التعسور، كما مرك ،  يكػل كهذا هك ال
اختػػار مػػف كػػؿ سػػ ط سػػتض ، ككػػؿ سػػ ط كػػاف ومذػػؿ ة ومػػض مػػف ة ػػائماـ اجذيتػػي 
(  ػدجن مػف الوػكـ  ؛  ّن ع رة ، لذلؾ اةتإ  هذا التعسور  ف وجعؿ (سػ عوف رجػ

ّن  ف وككيػػكا يػػائ وف عػػف جموػػع   يػػي  سػػرائوؿ ؛ ييكػػل ةػػد  يروػػد مػػف السػػ عوف رجػػ
ـٌ  ذلؾ  اف ياب كؿ سػتض ،  ك  إػعض مػياـ عػف ة ومتػل ؛ فاػـ  اػذه اليوا ػض ةػد تػ
اعتػػذار كػػؿ الوػػكـ ، فكايكػػل ةػػد اختوػػر الوػػػكـ كٌماػػـ ؛ لػػذا  ةػػكؿ  ػػافك فػػي  عػػػراب 
(ةكمػػل( ميصػػك نا عػػؿ يػػزع الخػػافض ، هػػذا ا عػػراب الػػذم ومػػـز  ف تكػػكف ا وػػض 

ل هػػػذا المعيػػػ  المػػػراد ، كجةتمػػػؿ  ف وكػػػكف  توػػػدور : مػػػف ةكمػػػل ، ج وتعػػػوكف فوػػػ
ّن مػػػف سػػػ ط كاةػػػد ،  المعيػػػ   فك مكسػػػ  عموػػػل السػػػّـ ةػػػد اختػػػار سػػػ عوف رجػػػ
فػػػػػإعراب (ةكمػػػػػل(  ذف ميصػػػػػك نا عمػػػػػ  يػػػػػزع الخػػػػػافض تةروػػػػػؼ لتعسػػػػػور ا وػػػػػض 
كموصػػػػكدها ، كلػػػػك  رديػػػػا تػػػػكٌخي الدةٌػػػػض فػػػػي ا عػػػػراب ، لكػػػػاف وي غػػػػي  عػػػػراب 

؛ ييكػػل لػػـ تكػػف الغاوػػض مػػف اختوػػار هػػؤجّ (سػػ عوف(  ػػدؿ كػػؿ مػػف كػػؿ  اليوا ػػض 
السػػػ عوف  ف وتػػػكب ا عمػػػواـ فةسػػػب ،  ػػػؿ الغاوػػػض  ف وتػػػكب عمػػػ  كػػػؿ  يػػػي 

  سراذوؿ ،  عد  ف مذكمكا عياـ مف ودعك  مساياـ .
ٍيػػثي أىفىػػاضى النَّػػاسي  ةػػاؿ ا تعػال اسػتغفر : -ِ ػػكٍا ًمػٍف حى َـّ أىًفيضي : )ثيػػ

كٍا الٌمهى ًإفَّ ا ةاؿ سو كول ، كما مػرك ،  {ُٗٗلٌمهى مىفيكره رًَّحيـه( البقرة : كىاٍستىٍغًفري
 في  اب اليصب عم  يزع الخافض : ((كميل ةكؿ ال اعر (مف ال سوط( 
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  ستغعري اى ذي نا لىٍستي ميٍةًصوىلي     رىبك الع اًد  لول الكٍجلي كالعمؿي          
ػػػا ةػػػذفكا ةػػػرؼ الجػػػر  كةػػػاؿ  (ُ( عمػػػؿ الععػػػؿ((...ك سػػػتغعر ا مػػػف ذلػػػؾ ، فممك

الم ػػػرد فػػػي هػػػذا ال ػػػاب مست ػػػادنا  ال وػػػت يعسػػػل : ((ككػػػذلؾ كػػػؿ خػػػافض فػػػي 
 مكإع يصب ؛  ذا ةذفتل كصؿ الععؿ فعمؿ فوما  عده...كةاؿ ال اعر :     

  ستغعري اى ذي نا لىٍستي ميٍةًصوىلي      رىبك الع اًد  لول الكٍجلي كالعمؿي        
 (ٓ(كا ػف وعػوش  (ْ(كالجرجػايي  (ّ(هذا ةاؿ الذمػايويي  كمذؿ(ِ(  م : مف ذيب((

مست ػػػػادوف  ال وػػػػت  (ٖ(كالسػػػػوكطي  (ٕ(كاي ػػػػمكيي  (ٔ(كالرإػػػػي ايسػػػػترا اذم 
ال عرم يعسل ، ك التودور يعسل ، ككذلؾ جاّ اجست ااد  ل لمغرض يعسػل فػي 

 فوػػد كذػػر مػػا است ػػاد اليةػػاة كالمغكوػػكف  اػػذا ال وػػت ، عمػػ  (ٗ(المعػػاجـ المغكوػػض 
الرغـ مف  يكاـ ةد  جمعكا عم   فك ةائمل مجاكؿ ، كلـ وست اد  ةد مياـ ، كج 
معسر مف المعسروف  ال ػاهد الور يػي ،  ػؿ لػـ وخطػر   ػاؿ  ةػدهـ ، ةتػ  ةػاؿ 
عيػكره ركًةوـه(}ال وػرة :  كٍا المٌػلى ً فك المٌػلى غى السموف الةم ي في ةكلل تعال  : (كىاٍستىٍغًعري

تغعركا ا( اسػػػتغعر : وتعػػػدكل جذيػػػوف ،  كلامػػػا  يعسػػػل ، {: (( ةكلػػػل (كاسػػػُٗٗ

                                                 

 .ِٕ-ُٕ/ُ، كتةووؽ  دوع :  ّٕ/ُ( كتاب سو كول تةووؽ هركف :  ُ(

 . ُِّ/ِ( الموتإب   ِ(

 . ِٔٔ( ويظر : العكائد كالوكاعد ص  ّ(

 . ُْٔ/ُ( ويظر : الموتصد في  رح ا وإاح  ْ(

 . ِٕٗ/ْ( ويظر :  رح المعصؿ  ٓ(

 .ِٔ/ِ( ويظر :  رح كافوض ا ف الةاجب  ٔ(

 .ُُْ/ِ( ويظر : ةا وض الص اف عم   رح اي مكيي  ٕ(

 .ُُٕ/ِ( ويظر : اي  اه كاليظائر  ٖ(

 . ُّٕ/ُّ، كتاج العركس ْٔ/ُُ( ويظر : لساف العرب  ٗ(
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كالذػػػايي  ػػػػ(مف( ، يةػػػك :  سػػػتغعر ا مػػػف ذي ػػػي ، كةػػػد وةػػػذؼ ةػػػرؼ الجػػػر ، 
 كوكلل :  
  ستغعري ا ذي نا لىٍستي ميٍةًصوىلي     رىبك الع اًد  لول الكٍجلي كالعمؿي         

:  يكػػػل وتعػػػدكل (ُ(لطػػػراكة هػػػذا مػػػذهب سػػػو كول ، كجماػػػكر اليػػػاس ، كةػػػاؿ ا ػػػف ا
يكما وتعدكل  ػ(مف( ، لتإميل مػا وتعػدكل  اػا ، فعيػده :   لواما  يعسل  صالض ، كاع

، كلػـ وجػح : اسػتغعر ، (ِ(استغعرتي ا مف كذا ،  معي  : ت تي  لوػل مػف كػذا 
 ) ػػػػا ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كاسػػػػتغًعٍر ًلػػػػذىٍيً ؾى فػػػػي الوػػػػر ف متعػػػػدلونا  ٌج لػػػػأكؿ فوػػػػط ، فامك

{...فالظػاهر  فك هػذه الػػّـ جـ ِٗ{ (كىاٍسػتىٍغًعرم ًلذىٍيً ًؾ(}وكسػػؼ : ٓٓ}غػافر : 
 (ّ( العمض ، ج جـ التعدوض ، كمجركرها مععكؿ مف  جمل ، ج مععكؿ  ل((

اليةػػػػػاة  ك ت ػػػػػاعاـ  كهػػػػذا دلوػػػػػؿ وتكػػػػرر ، مػػػػػرة تمػػػػك  خػػػػػرل ، عمػػػػ   ف ك
كم ايكؿ كايساسػي المعر وف كالمعسروف  ةد جعمكا  عر العػرب مصػدرهـ المغػ

ػػا كػػاف هػػذا هػػك  ، موػػدموف  ٌوػػاه عمػػ  لغػػض كتػػاب ا  ،  خػػّؼ مػػا زعمػػكا ، فممك
الكاةػػػع ،  فمػػػف ال ػػػدواي  ف وست ػػػاد جمػػػوعاـ  ال وػػػت المػػػذككر ، كلػػػـ وست ػػػاد 
 ةػػػد مػػػياـ  ال ػػػاهد الور يػػػي الػػػذم كرد عمػػػ   ػػػاكمض  وػػػت ال ػػػاعر المجاػػػكؿ ، 

كتػػاب المكيػػكف ، المػػتكمـ عػػف ةتػػ  زعػػـ صػػاةب الػػدر المصػػكف فػػي عمػػـك ال
لسػػػايل كلسػػػاياـ ،  ايكػػػل ((لػػػـ وجػػػح  (اسػػػتغعر( ، فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ  ٌج متعػػػدونا 
لػأكؿ فوػط(( فأيكاػـ عيػػكا  اسػتي اط ةكاعػد المغػض مػػف  ػعر العػرب ، كلػـ وعيػػكا 
ا  استي اطاا مف لغض الور ف الكروـ ، فود يسكا جموعنا ةكلل تعال  : (ةىاليكٍا وىا  ى ىايى 

(}وكسػػؼ :  اًطًئوفى { فعاعػػؿ (اسػػتغعر(  إػػمور ٕٗاٍسػػتىٍغًعٍر لىيىػػا ذيييك ىيىػػا ً يكػػا كييكػػا خى
(  وعػكد  لػ  (  ايػا( ، كمععكلػل ايكؿ مةػذكؼ ،  مستتر كجك نػا ، توػدوره  ( يػتى

                                                 

 ( مرت ترجمتل في الم ةث ايكؿ  . ُ(

ا ، ويظر : الموتصد  ِ(  .ُٓٔ-ُْٔ/ُ( كهذا ما ذهب  لول الجرجايي  وإن

 . ّّٕ-ّّٔ/ِ( الدر المصكف  ّ(
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ككذورنا ما وةذؼ لمعمػـ  ػل ؛ يفك المػراد  ػل هػك (ا( سػ ةايل فػي كػؿ مػرة ؛  ذ 
 ميل جؿ كعّ ، ك(ذيك يا( مععكلل الذايي ، فما ذهب  لوػل ج تيطمىب المغعرة  جٌ 

، كما يومل ((الدمامويي عف ا ف الةاجػب كغوػره ،  فك (اسػتغعر( (ُ(ا ف الطراكة 
هػك الةػؽ ، كلػوس ذمػض يصػػب  (ِ( وتعػدكل لمذػايي تػارة  يعسػل ، كتػارة  ػػػ (ًمػف(((

ًمف( التػي مػف  وياػا عم  يزع الخافض ؛ ييكل  ذا  رود مف الذايي  ةد معايي (
ػرك  ةػرؼ مػف ةػركؼ الجػر ،  رك  ػ(ًمف(  ذ ما مػف اسػـ جي معي   واف الجيس جي
 ٌج مػػف  جػػؿ  ف وةمػػؿ هػػذا اجسػػـ دجلػػض هػػذا الةػػرؼ ، يةػػك مػػا ةػػدكر اليةػػاة : 
 ستغعر ا مف ذيب ، كجر الذايي  عد  (استغعر(   ػ (ًمف( لػـ وػرد فػي الوػر ف 

ذا  يروػػد مػػف الذػػايي مع يػػ  المععكلوػػض جػػيّ  ػػل ميصػػك نا ، كوكلػػل تعػػال   : ، كاع
(}وكسؼ :  اًطًئوفى  {ٕٗ(ةىاليكٍا وىا  ى ىايىا اٍستىٍغًعٍر لىيىا ذيييك ىيىا ً يكا كييكا خى

: كرد الععػػػؿ ( مػػػر( فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ متعػػػدلوا  لػػػ  مععكلػػػل  أمػػػر-ّ
الذايي  ةػرؼ الجػر (ال ػاّ(  فػي  كذػر مػف ذّذػوف مكإػعنا ، كلػـ وػرد كلػك مػركة 
تىيسىػٍكفى  كفى اليكاسى  ًػاٍلً رل كى كاةدة ميتعدلوا  لول  يعسل ، مف ذلؾ ةكلل تعال  ( ىتىٍاميري

(}ال ورة :  ـٍ الجػر كيصػب المجػركر  عػد  ( مػر(  كارد فةذؼ ةػرؼ  {ْْ ىيعيسىكي
 في ال عر ،  ؿ في إركراتل ، كج كجكد لل في لغض الور ف الكروـ 

ٍذ أىسىرَّ النًَّبي  ًإلىى بىٍعًض أىٍزكىاًجػًه  قاؿ ا تعالى:  ك كنبَّا أنبأ-ْ : )كىاً 
مىٍيًه عىرَّؼى بى  ًديثنا فىمىمَّا نىبَّأىٍت ًبًه كىأىٍظىىرىني المَّهي عى هي كىأىٍعرىضى عىػف بىٍعػضو فىمىمَّػا حى ٍعضى

( التحػػريـ :  ًبيري ـي اٍلقى ػػٍف أىنبىػػأىؾى وىػػذىا قىػػاؿى نىبَّػػأىًنيى اٍلعىًمػػي ةػػاؿ { ّنىبَّأىوىػا ًبػػًه قىالىػػٍت مى
سػػو كول عػػف الععػػؿ (ي كػػا(  : ((ككمػػا توػػكؿ : يي لٍئػػتي زوػػدنا ووػػكؿ كػػذا ،  م : عػػف 

                                                 

 . ّّٕ-ّّٔ/ِ( ويظر : الدر المصكف  ُ(

 .ُُْ/ِ( ةا وض الص اف  ِ(
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تعال  : (فىمىمكا يى كاىٍت ً ل(  صؿ : ي كا كجاّ في الدر المصكف : ((ةكلل  (ُ( زود((
، ك ي ػػا ، ك خ ػػر ، كخ كػػر ، كةػػدكث ،  ف وتعػػدكل جذيػػوف ،  لػػ  ايكؿ  يعسػػاا ، 
كالذػػايي  ةػػرؼ الجػػر ، كةػػد وةػػذؼ الجػػار تخعوعنػػا ، كةػػد وةػػذؼ ايكؿ لمدجلػػض 

مىمكػا عمول ، كةد جاّت اجستعماجت الذّذض في هذه ا وات ، فوكلل تعػال  : (فى 
ػًذؼ  كلامػا ، كالذػايي مجػركر  ال ػاّ ،  م : ي كػات  يى كاىٍت ً ل( تعػدكل جذيػوف ، ةي
 ل غورها ، كةكلل تعال  : (فىمىمكا يى كاىها ً ًل( ذكرهما ، كةكلل تعال  : (مىف  ىٍي ىػاىؾى 

  (ِ( هذا( ذكرهما كةذؼ الجار((
ػػػػض الك ػػػػرل فػػػػي هػػػػذه الوإػػػػوض  فك اليةػػػػاة كالم عسػػػػروف فػػػػي  ػػػػاب كالطامك

اليصب عم  يزع الخافض ، جعمكا المجركر كالميصػكب معيػ  كاةػدنا ، ككمػا 
   (ّ( ةاؿ الذمايويي : ((كؿ هذا  معي  كاةد((

كالععػػػػؿ ( ي ػػػػا( ، كرد متعػػػػدلونا  لػػػػ  مععكلػػػػل الذػػػػايي  ال ػػػػاّ ، فػػػػي ةكلػػػػل 
مىػػػ  ا ـٍ عى ػػػاي ـك عىرىإى ـى ايىٍسػػػمىاّ كيمكاىػػػا ذيػػػ ـى  دى مكػػػ ػػػًض فىوىػػػاؿى  ىيً ئيػػػكًيي تعػػػال  : (كىعى ّىًئكى ٍلمى

ػاًدًةوفى } مكٍمتىيىػا ًُّ اىٍسمىاّ هىػؤيجّ ً ف كييتيـٍ صى ػا عى ـى لىيىػا ً ٌج مى ايىؾى جى ًعٍمػ { ةىػاليكٍا سيػٍ ةى
ـي } ًكو ـي اٍلةى ـٍ ً اىٍسػمى ًِّ يكؾى  ىيتى اٍلعىًمو ـٍ فىمىمكا  ىي ىػاىهي آًئًا ـي  ىيً ٍئايـ ً اىٍسمى ـٍ { ةىاؿى وىا  دى آًئًا

ػا كييػتيـٍ  مى ػا تيٍ ػديكفى كى ـي مى ٍوػبى السكػمىاكىاًت كىايىٍرًض كى ىٍعمىػ ـي غى ـٍ ً يلي  ىٍعمىػ ـٍ  ىةيؿ لككي ةىاؿى  ىلى
 {ّّ-ُّ{(}ال ورة : ّّتىٍكتيميكفى }

كةػػػد اسػػػتعممت ال ػػػاّ فػػػي هػػػذه المكاإػػػع ؛ ييكػػػل  روػػػد  اػػػا معيػػػ  مػػػف 
صػػاؽ ، فوػػد  يروػػد  لصػػاؽ فعػػؿ معايواػػا ايصػػموض كايساسػػوض ، كهػػك معيػػ  ا ل

ا ي ػػػاّ  ايسػػػماّ ، كهػػػػك معيػػػ  مياسػػػػب لتعسػػػور هػػػػذه ا وػػػات ،  ذ الموصػػػػكد 

                                                 

، كويظػر :  ػرح كتػاب  ّٕ/ُ، كتوػدوـ  ػدوع :  ّٖ/ُ( كتاب سو كول تةووػؽ هػركف :  ُ(
 ، َِٖ/ُسو كول لمسورافي 

)ِ  )َُ/ّْٔ . 

 . ِْٔ( العكائد كالوكاعد ص  ّ(
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 لصػاؽ عّمػض لعظوػض  المسػػموات ، كةػد كرد متعػدلونا  لػػ  مععكلػل الذػايي  يعسػػل 
ػًدوذنا : في مكإع كاةد ، هك ةكلل تعال   ٍذ  ىسىرك اليكً يح ً لى   ىٍعػًض  ىٍزكىاًجػًل ةى (كىاًع

لي كى ىٍعرىضى عىف  ىٍعضو فىمىمكا يى كاىهىا ً ًل فى  مىٍوًل عىركؼى  ىٍعإى مىمكا يى كاىٍت ً ًل كى ىٍظاىرىهي المكلي عى
(}التةروـ :  ً وري ـي اٍلخى ٍف  ىي ىاىؾى هىذىا ةىاؿى يى كاىًييى اٍلعىًمو  {ّةىالىٍت مى

، فػإفك خػذفاا كما  فك استعماؿ ال اّ كاف مياس نا لموػاـ ا وػات السػا وض 
ػػا لموػػاـ هػػذه ا وػػض ، فوػػد جػػاّ فػػي سػػ ب يزكلاػػا  فك الرسػػكؿ ،  هيػػا مياسػػب تمامن
صػػم  ا عموػػل كسػػمكـ ،  سػػرك سػػًرا لزكجتػػل ةعصػػض ، رإػػي ا عياػػا ، كطمػػب 
مياػػا  ف ج تع ػػول ،  ٌج  يكاػػا  خ ػػرت  ػػل عائ ػػض ، رإػػي ا عياػػا ، فغإػػب 

سػػػمكـ ، فةمػػػؼ  ف ج وػػػدخؿ عمػػػوافك  ػػػارنا لػػػذلؾ رسػػػكؿ ا ، صػػػم  ا عموػػػل ك 
مىٍوػًل((( م :  طمػع ا ي وػل  فيزلت  وػض التةػروـ ، كةكلػل تعػال  : (كى ىٍظاىػرىهي المكػلي عى

   (ُ(عم  ةكؿ ةعصض لعائ ض(( 
فوػػد عج ػػت ةعصػػض ، رإػػي ا عياػػا ،  يكػػل كوػػؼ عمػػـ رسػػكؿ ا ، 

إػػي ا عياػػا ، كهػػذا صػػم  ا عموػػل كسػػمـ ، كػػؿ مػػا  خ ػػرت  ػػل عائ ػػض ، ر 
الموػػاـ اةتإػػي  ف وتعػػدل  ( ي ػػا(   لػػ  مععكلػػل الذػػايي  يعسػػل ، كالتع وػػر عػػف 
 ف ػػػائاا السػػػر  دجلػػػض المععكلوػػػض ؛ ييكػػػل  يروػػػد اجةتػػػكاّ عموػػػل ، كاسػػػتوعا ل كمكػػػل 

  تعاصومل .
ك وػػف مكػػاف الوػػكؿ  اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض ، فومػػا وتعمكػػؽ  الععػػؿ  

ػػا  يروػػد (ي كػا( ؟!   ذ اخت مػػؼ تعدلوػػل  لػػ  الذػػايي  ػاختّؼ الدجلػػض كالمواصػػد ، فممك
 لصػػػاؽ معيػػػاه  ػػػالمععكؿ الذػػػايي تعػػػدكل  لوػػػل  ال ػػػاّ ، كوكلػػػل تعػػػال  : (ةىػػػاؿى جى 

ػػا ً تىٍاًكوًمػػًل(} وكسػػؼ :  ةىايًػػًل ً جك يى كٍاتيكيمى ػػا طىعىػػاـه تيٍرزى ػػا  روػػد مػػف هػػذا ّٕوىٍاًتوكيمى { كلمك
دكل  لوػػػػل  ػػػػػ (ًمػػػػف( الت عوإػػػػوض ، كوكلػػػػل تعػػػػال   (ةيػػػػؿ جك المععػػػػكؿ  عإػػػػل ، تعػػػػ

(}التك ض :  ـٍ ـٍ ةىٍد يى كاىيىا الٌملي ًمٍف  ىٍخ ىاًركي كٍا لىف يحٍؤًمفى لىكي ػا  يروػد معيػ  ْٗتىٍعتىًذري { كلمك

                                                 

 . َٖ/ٖ( زاد المسور  ُ(
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ػػػػػػٍوًؼ ً   ػػػػػػف إى ـٍ عى يى لػػػػػٍئاي المجػػػػػاكزة ، تعػػػػػػدكل  لوػػػػػل  ػػػػػػػ(عف( ، كوكلػػػػػل تعػػػػػػال  : (كى
(}الةجػػر  ـى ػػًذؼ خافإػػل ، ُٓ: ٍ راىًهو { كلػػك  روػػد ا ػػتماؿ معيػػ  الععػػؿ عموػػل لةي

كهذا المراد لـ ورد في  (ي كا( ، في الوػر ف الكػروـ فومػا سيػمكي اليصػب عمػ  يػزع 
 ٍّ الخػػػافض السػػػماعي ، كلكػػػف كرد فومػػػا سيػػػملي  الوواسػػػي كوكلػػػل تعػػػال  : (يى لػػػ 

ـي(}الةجػػر :  كهػػذا دلوػػؿ عمػػ   فك مػػا سيػػملي  {ًْٗع ىػػاًدم  ىيلػػي  ىيىػػا اٍلغىعيػػكري الركًةو
المصدر المؤكؿ ، هك في الةوووض جممض ، كةد  رود هيا  ف تككف ميعسلرة لدجلض 

ٍّ(  لذلؾ لـ وتعدك  لواا  ةرؼ الجر .  الععؿ : (يى ل 
كهػػذا دلوػػؿ وتكػػرر عمػػ   طػػّف الوػػكؿ  اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض ؛ 

 ض الععؿ ،  ك السواؽ  ل  دجلتل .يفك  مك خافض كاف ، ج ويؤت   ل  ٌج لةاج
: ةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ : ((كةػػكؿ جماعػػض فػػي : دخمػػتي  سػػكف، ك دقػػؿ-ٓ

يكمػػا وكػػكف  الػػدار ،  ك المسػػجد ،  ك السػػكؽ :  فك هػػذه الميصػػك ات ظػػركؼ ، كاع
ظرفنػػا مكايًوػػا مػػا كػػاف م اما...كالصػػكاب  فك هػػذه المكاإػػع عمػػ   سػػواط الجػػار 

 (ُ(تكسًعا(( 

كةػػػاؿ ا ػػػف عووػػػؿ : (( ذا توػػػرر  ٌف المكػػػاف المخػػػتص مػػػا لػػػل  ةطػػػار  
تةكوػػل ، ج ويتصػػب ظرفنػػا ، فػػاعمـ  يكػػل سػػمع يصػػب كػػؿ مكػػاف مخػػتص مػػع : 
(دخػػػػؿ( ، ك(سػػػػكف( ، كيصػػػػب ال ػػػػاـ  مػػػػع (ذهػػػػب( ، يةػػػػك: دخمػػػػتي ال وػػػػت ، 
كسػػػػكيتي الػػػػدار ، كذه ػػػػتي ال ػػػػاـ ، كاختمػػػػؼ اليػػػػاس فػػػػي ذلػػػػؾ ، فووػػػػؿ : هػػػػي 

رفوػػض  ػػذكذنا ، كةوػػؿ : ميصػػك ض عمػػ   سػػواط ةػػرؼ الجػػر ، ميصػػك ض عمػػ  الظ
كايصػػؿ : دخمػػتي فػػي الػػدار ، فةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر ، فايتصػػب الػػدار ، يةػػك : 

 (ِ( مررتي زودنا ، كةوؿ : ميصك ض عم  التت ول  المععكؿ  ل((

                                                 

 . ٕٔٓ/ِ( مغيي الم وب  ُ(

 . ٖٓٓ-ْٖٓ/ُ(  رح ا ف عووؿ  ِ(



1186 

 

ميػػكٍا  ٍذ ةيٍميىػػا اٍدخي كجػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف ، فػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال  : (كىاًع
ػدان(}ا ورة : هىػًذًه  ٍوػثي ً ػٍئتيـٍ رىغى ((هػذه : ميصػك ض عمػ  : {ٖٓاٍلوىٍروىضى فىكيميكٍا ًمٍياىػا ةى

الظرؼ عيػد سػو كول ، كعيػد ايخعػش عمػ  المععػكؿ  ػل ، كذلػؾ  فك كػؿ ظػرؼ 
مكاف مخػتص ج وتعػدكل  لوػل الععػؿ  ٌج  ػػ(في(  توػكؿ : صػموت فػي المسػجد ، 

ستذيي ، كمف جممض مػا اسػتذي  (دخػؿ( ، كج توكؿ : صموتي المسجد ،  ٌج ما ا
مع كؿ مكاف مختص ، يةك : دخمتي ال وت ، كالسػكؽ ، كهػذا مػذهب سػو كول 
(  فػي  ، كةاؿ ايخعش : الكاةع  عد : دخمتي ، مععكؿ  ل كالكاةع  عد  (هػدمتي
ةكلػػػؾ : هػػػدمتي ال وػػػت ، فمػػػك جػػػاّ  (دخػػػؿ(  مػػػع غوػػػر الظػػػرؼ تعػػػدكل  ػػػػ(في(  

، كج توػػكؿ : دخمػػتي ايمػػرى ، ككػػذا لػػك جػػاّ الظػػرؼ يةػػك : دخمػػتي فػػي ايمػػر 
 (ُ( المختص مع غور  (دخؿ( تعدكل  ػ(في(  ٌج ما  ذ((

مػػا كػػاف وي غػػي لميةػػاة كالمعسػػروف  ف ت ػػكؿ عمػػواـ ةإػػوض جػػر الػػدار 
كيص اا ، فمف المعمػكـ  فك الخػافض مػا اسػتعمؿ  ٌج  رادة مػا دؿ عموػل ، كةػد 

ايساسػػوض ، كالذايكوػػض المسػػتواة مػػف السػػواؽ ،   ػػوكف اليةػػاة لكػػؿ خػػافض معايوػػل
فايصؿ في الخافض (في(  ف وعود معي  الدخكؿ في ال يّ ، فوكليػا : دخػؿ 
زوده في الدار ، وعود دخكلل الدار مف جاض معويض ، كصار في جكفاا ،  معي  
 فك الػػػػدار  ةاطتػػػػل كاةتإػػػػيتل ، كهػػػػذا هػػػػك المعيػػػػ  المػػػػراد مػػػػف ةكلػػػػل تعػػػػال  : 

مٍ  (}ايي واّ : (كى ىٍدخى اًلًةوفى ًتيىا ً يكايـ ملفى الصك ـٍ ًفي رىٍةمى  {ٖٔيىاهي
ذا لػػـ يػػرد مػػا دلػػت عموػػل  (فػػي( فمػػف ال ػػدواي  ف وتطمػػب هػػذا المػػراد  كاع
ةػػػذفاا ، كيصػػػب الػػػدار عمػػػ  المععكلوػػػض ، ك ػػػل تتسػػػع دائػػػرة الػػػدخكؿ ، كتكػػػكف 

ذا  جاػػػات الػػػدار الخارجوػػػض جموعاػػػا ميافػػػذ لمػػػدخكؿ ، وػػػدخؿ مػػػف  ٌواػػػا  ػػػاّ ، كاع
دخماػػا اةتػػٌؿ فإػػاّها الػػداخمي ؛ لوجػػكؿ فواػػا  كػػؿ ةروػػض ، كهػػذا هػػك المعيػػ  

                                                 

 . ِّٕ/ُ( الدر المصكف  ُ(
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ييػكٍا كىاتكوىػٍكٍا : المراد مف عػدـ اسػتعمالاا فػي ةكلػل تعػال   لىػٍك  ىفك  ىٍهػؿى اٍلًكتىػاًب  مى (كى
(}المائدة :  يكاًت اليكًعوـً ـٍ جى ٍميىاهي ـٍ كىيٍدخى ـٍ سىولئىاًتًا ٍياي  {ٓٔلىكىعكٍريىا عى

كلاػػػذا يصػػػ ت (الوروػػػض( عمػػػ  المععكلوػػػض فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : (ةىالىػػػٍت ً فك 
(}اليمؿ :  كىذىًلؾى وىٍععىميكفى عىميكا  ىًعزكةى  ىٍهًماىا  ىًذلكضن كى ميكا ةىٍروىضن  ىٍفسىديكهىا كىجى اٍلميميكؾى ً ذىا دىخى

ؿ { فوػػد  روػػد  دجلػػض المععكلوػػض  ف وسػػتكعب دخػػكلاـ الوروػػض ، كهكػػذا  ذا دخػػّْ
ػػا ،  العػػاتةكف ةروػػض عيػػكة ، دخمكهػػا مػػف كػػؿ جاػػض ، ذػػـ جػػالكا فواػػا طػػكجن كعرإن
ميػػكٍا هىػػػًذًه اٍلوىٍروىػػضى  ٍذ ةيٍميىػػا اٍدخي ػػا مػػف ةكلػػل تعػػال  : (كىاًع كهػػذا هػػك المعيػػ  المػػراد  وإن

ػػػدان(}ا ورة :  ٍوػػػثي ً ػػػٍئتيـٍ رىغى { فيصػػػ ت (الوروػػػض( عمػػػ  المععكلوػػػض ٖٓفىكيميػػػكٍا ًمٍياىػػػا ةى
تسػػاع ميافػػذ الػػدخكؿ  لواػػا ، كالخطػػاب مكجػػل  لػػ   يػػي  سػػرائوؿ ، لتػػدؿ عمػػ  ا

كةد كايكا اذيتػي ع ػرة ة ومػض ، كلاػذا الغػرض يصػ ت  (الوروػض( عمػ  المععكلوػض 
ٍوػػػػػػػثي  كيميػػػػػػػكٍا ًمٍياىػػػػػػػا ةى ـي اٍسػػػػػػػكيييكٍا هىػػػػػػػػًذًه اٍلوىٍروىػػػػػػػضى كى فػػػػػػػي ةكلػػػػػػػل تعػػػػػػػال  : (ًةوػػػػػػػؿى لىايػػػػػػػ

(}ايعراؼ :   { ًُُٔ ٍئتيـٍ
دائرة دخكلاـ  ل  الوروض ؛ لكذرة ة ائماـ كتعددها  يروػد فكما  يرود تكسوع 

ػػا تكسػػوع ميػػازؿ سػػكياهـ ؛ فعيػػد اسػػتعماؿ (فػػي( كةكليػػا : وػػا  يػػي  سػػرائوؿ   وإن
اسػػكيكا فػػي هػػذه الوروػػض ، وصػػ   المعيػػ  : اتخػػذكا لكػػـ مسػػاكف داخػػؿ الوروػػض ، 
 كهػػذا المعيػػ  وعسػػ  المجػػاؿ يف ووػػاؿ مذػػؿ هػػذا لجماعػػض  خػػرل ك خػػرل  ؛ يفك 
ػػا عيػػد  (الوروػػض(   اسػػتعماؿ  (فػػي(   صػػ ةت ظرفنػػا لمػػف وروػػد السػػكف فواػػا ،  مك
ةذفاا : كما ةاؿ ا تعال  : (اٍسكيييكٍا هىػًذًه اٍلوىٍروىضى( وككف المعي  : اتخػذكا هػذه 
الوروض سيٍكينا لكـ ، فّ تككف  معي  : اجعمكا لكـ فواا مساكف ،  ذ  زومت عياا 

لكها  ل  مساكف لكػـ ،  م : كػافك ا ، دجلض الظرفوض ،  ؿ ت ككف  معي  : ةكل
ػػؿ العػػرؽ فػػي المعيػػ  ،  ػػوف اسػػتعماؿ الخػػافض   سػػ ةايل ، ممككاػػـ  وكاهػػا ، فتامك
كعدمػػل ؛ ممػػا وػػدؿ عمػػ   طػػّف الوػػكؿ  اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض فػػي هػػذه 

 المكاإع كيةكها .  
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ككٍجيىػػزكَّج -ٔ (}الػػدخاف : : ةػػاؿ ا تعػػال  : (كىػػذىًلؾى كىزى ػػكرو ًعوفو اهيـ ً ةي
{ ال ػػاّ هيػػا  فػػػادت معيػػ  ا لصػػػاؽ ، كالمعيػػ  : اةتػػػراف تػػزكوجاـ  ػػػالةكر ْٓ

العوف ، فػإذا  يروػد رفػع هػذا التػزكوج مػف درجػض اجةتػراف  لػ  درجػض  ف و ػمماما 
معنا ةػذفت ال ػاّ ، كةوػؿ فػي الكػّـ : كزكجيػاهـ الةػكر العػوف ، كةػد اةتوجػت 

ةإوض زكاج الرسكؿ ، صم  ا عمول كسمـ ، مف زويب ،  ل  هذه الدجلض في 
رإػػػي ا عياػػػا ، كلمػػػا كػػػاف هػػػذا الػػػزكاج الغاوػػػض ميػػػل   طػػػاؿ عػػػادة الت يػػػي ، 
اةتإػػػ  هػػػذا ايمػػػر  ف وكػػػكف موصػػػكدنا  ذاتػػػل ، ممػػػا وسػػػتكجب تةوووػػػل  اكسػػػع 
دججتػػل ، كهػػك دجلػػض المععكلوػػض ، ككػػاف ومكػػف  ف وتةوػػؽ هػػذا المعيػػ   يةػػك : 

اؾ  وكاها ، لكف لمكا  يرود  ف وإاؼ  ل  هذا الغػرض غػرض  خػر ، كهػك زككجي
يكمػػا كػػاف   فك هػػذا الػػزكاج لػػـ وكػػف  اختوػػار الرسػػكؿ ، صػػمك  ا عموػػل كسػػمكـ ، كاع
ككٍجيىاكىاىػا(  ةػاؿ   كجن ك خرنا  ػامر ا ، لػـ ووػؿ سػ ةايل : زككجيػاؾى  وكاهػا ،  ػؿ (زى

ٍذ تىويػػػك  مىٍوػػػػؾى ا سػػػ ةايل : (كىاًع مىٍوػػػًل  ىٍمًسػػػٍؾ عى مىٍوػػػًل كى ىٍيعىٍمػػػػتى عى ـى المكػػػلي عى ؿي ًلمكػػػًذم  ىٍيعىػػػػ
ػؽح  ىف  تىٍخ ى  اليكػاسى كىالمكػلي  ىةى ٍ ًدوًل كى ا المكلي مي تيٍخًعي ًفي يىٍعًسؾى مى ؾى كىاتكًؽ المكلى كى ٍكجى زى

ككٍجيىاكىاىا لً  طىرنا زى ٍياىا كى ٍوده مل ػرىجه تىٍخ ىاهي فىمىمكا ةىإى  زى ػٍؤًمًيوفى ةى مىػ  اٍلمي كىٍي ج وىكيػكفى عى
(}ايةزاب :  ٍععيػػكجن كىػػافى  ىٍمػػري المكػػًل مى طىػػرنا كى ػػٍكا ًمػػٍيايفك كى ـٍ ً ذىا ةىإى ًفػػي  ىٍزكىاًج  ىٍدًعوىػػاًئًا

{ فكصػػؿى الاػػاّ العائػػدة  لػػ  زويػػب ، رإػػي ا عياػػا ،  الكػػاؼ العائػػد  لػػ  ّٕ
ودٌؿ  ذلؾ عم   فك هذا التزكوج ةد تكلك  ا الرسكؿ ، صمك  ا عمول كسمكـ ، ل

 مػػره جممػػض كاةػػدة  ، ك كػػؿ مودماتػػل كعياصػػره ، التػػي لػػـ وعصػػؿ  عإػػاا عػػف 
رادتل .    عض ،  معي  :  يكل ةد تـك جموعل   تد ور ا ك مره كاع

: تودكـ ةكؿ سو كول : (( هذا  ػاب العاعػؿ الػذم وتعػداه فعمػل سمَّى -ٕ
ف  ػػئت تعػػدل  الػػ  مععػػكلوف ، فػػإف  ػػئت اةتصػػرت عمػػ  المععػػكؿ ايكؿ ، كاع
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الػػػػ  الذػػػػايي ، كمػػػػا تعػػػػدل  لػػػػ  ايكؿ ، كذلػػػػؾ ةكلػػػػؾ :  عطػػػػ  ع ػػػػد ا زوػػػػدنا 
درهمنا ...كسموتل زودنا...كسموتل  عّف(( 
)ُ)  

(} ؿ  ـى ػػػٍروى ٍوتياىا مى ػػػمك يلػػػي سى كةػػػاؿ   ػػػك ةوػػػاف فػػػي  عػػػراب ةكلػػػل تعػػػال  : (كىاًع
ل   خر { ((كسمك  : مف ائّعمراف :  فعاؿ التي تتعدل  ل  كاةد  يعساا كاع

ذ اتػل هػك ايصػؿ ، ووػكؿ : سػمكوتي ا يػي  زوػد ،   ةرؼ الجر كوجكز ةذفل ، كاع
 كسمكوتل زودنا ، ةاؿ :   

عىٍؿ             كسيملوتى كىٍع نا ً  ىرل العظاـ     ككاف   كؾى ويسىمك  الجي
 (ِ(  اب موصكر عم  السماع((  م : كسيملوتى  كعب ، كوسمك   الجعؿ ، كهك

كةػػاؿ السػػموف الةم ػػي : ((ك(سػػمك ( وتعػػدكل جذيػػوف ،  ةػػدهما  يعسػػل ، 
ل  ا خر  ةرؼ الجػر ، كوجػكز ةذفػل ، توػكؿ سػموت ا يػي زوػدنا ، كايصػؿ  كاع

  زود ، ةاؿ ال اعر ، فجمع  وف ايصؿ كالعرع  :
عىٍؿ كسيملوتى كىٍع نا ً  ىرل العظاـ     ككاف   كؾى وي      سىمك  الجي

 (ّ(  م : ويسمك   الجعؿ((

                                                 

 . ّٕ – ُٕ/ُ، كتةووؽ  دوع :  ّٕ/ُ( الكتاب تةووؽ هركف :  ُ(

 . َِٕ/ُ( ال ةر المةوط  ِ(

، كالكعب : كؿ مىعصؿ لمعظاـ ، ككعػب ا يسػاف :  ُّٖ/ّ( الدر المصكف  ّ(
عىػػؿ : الخيعسػػاّ ، ويظػػر : لسػػاف العػػرب هػػك العظػػـ اليا ػػز عيػػد ممتوػػ  ا لسػػاؽ  الوػػدـ ، كالجي

وؿ :  يي ةد هجكتي يعسي   وتوف ، كةػد إػممتي  ٕٔ/ُّ،  ُٗٓ/ّ ، ((ةاؿ كىٍعب  ف عيجى
 عمواما ، فمف  صا اما فاك ال اعر ، فواؿ ايخطؿ :

عىٍؿ          ميك الجي ِى  كسيملوتى كىٍع نا ً  ىرل العظاـ     ككاف   كؾى سى
ّكـ الجمةػػي ص فوػػا   -ِْٔؿ : همػػا هػػذاف(( ط وػػات فةػػكؿ ال ػػعراّ ، ج ػػف سػػ

عىوػؿ مػف  يػي تغمػب ا يػض كائػٍؿ ، كلكعػب  ّْٔ ، كةاؿ ا ػف فتو ػض : ((كعػب كعموػرة : ا يػا جي
 ووكؿ ال اعر: 
ٍؿ        ِى ِى عى  كسيملوتى كىٍع نا ً  ىرل العظاـ     ككاف   كؾى ويسمك  الجي
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كةكلػػل : ((فجمػػع  ػػوف ايصػػؿ كالعػػرع(( وعيػػي الجمػػع  ػػوف الجر(ً  ىػػرل  
عىٍؿ( كهػذا سػاك ميػل ؛ يفك (كىٍع نػا( هػك المععػكؿ الذػايي  العظاـ( كعدـ الجر(الجي
( كلوس (ً  ىرل العظاـ( فّ وككف ال اعر في هػذا ال وػت ةػد جمػع  ػوف  لػ(سيملوتي

 ايصؿ كالعرع          
ف اليةػػػاة ، ةػػػد كذػػػر مػػػا  خإػػػعكا لغػػػض الوػػػر ف كدوػػػدف المعسػػػروف كدوػػػد

الكروـ لمغض ال عر ،  ؿ لإركراتل ، كهذا دلوؿ وتكػرر عمػ  كػذب مػا زعمػكه ، 
 ايكاـ ةد جعمكا الور ف الكروـ مصدرهـ ايكؿ في المغض ، كلك صػدةكا لمػا ةاسػكا 
ف كتاب ا  الإركرات ال عروض ، ذلؾ  فك هذا الععؿ (سمك (  لـ ورد في الوػر 

الكروـ متعدلونا  ل  مععكلل الذايي  ةرؼ الجر ،  ؿ الذم كرد تعدكول  لول  يعسػل 
ـى هيػكى  ـٍ ً ٍ ػرىاًهو مكػضى  ى ًػوكي ػرىجو مل ـٍ ًفػي الػدلوًف ًمػٍف ةى مىػٍوكي عىػؿى عى ػا جى مى ، كوكلل تعػال  : (كى

(}الةج :  ٍسػػػػػػًمموفى ًمػػػػػػف ةىٍ ػػػػػػؿي ـي اٍلمي ػػػػػػمكاكي ػػػػػػٖٕسى يلػػػػػػي سى ٍوتياىا { كةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : (كىاًع مك
(} ؿ عمراف :  ـى ٍروى (}ا يسػاف : ّٔمى ّن ٍمسىً و ٍوينا ًفواىا تيسىػمك  سى { كةكلل تعال  : (عى

ُٖ} 
فّ مسكلغ  ذف  دخػاؿ ميصػكب (سػمك (  الذػايي فػي هػذه ا وػات فػي 
 ػػاب اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض ، لعػػدـ كجػػكد  صػػؿ هػػذا ال ػػاب فػػي الوػػػر ف 

مموف( ، ك(مروـ( ، ك(سمس وّ( ، مععكجت  ل الكروـ ، فتككف ايسماّ : (المس
لػػػػػػػ (سػػػػػػمك (  كلوسػػػػػػت ميصػػػػػػك ات عمػػػػػػ  يػػػػػػزع الخػػػػػػافض ، كمػػػػػػا زعػػػػػػـ اليةػػػػػػاة 

 كالمعسركف .
                                                                                                                

 مكاف الويراد مف  ست الجمٍؿ((     ككاف مةمؾ مف كائؿ       
، كال وػػت الذػايي مػػف  ػػكاهد سػو كول كلػػـ ويسػػ ل  ّٓٗ-ّْٗال ػعر كال ػػعراّ ص 

، كلػـ  جػد هػذوف ال وتػوف فػي دوػكاف ايخطػؿ الػذم  ّْٖ/ُ ل   ةد ، ويظر كتػاب سػو كول 
 رجعتي  لول ، كظار لي  ياما في دوكاف ايخطؿ  مط كعات كتةووؽ ايب  يطكف ع ػد ا

 ، كلـ وتوسكر لي الةصكؿ عم  هذا الدوكاف . ّّٓـ ص ُُٖٗصالةايي ،  وركت 
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كٍا : : ةػػاؿ ا تعػػال    شػػكر ، كنصػػ  -ٖ ـٍ كىاٍ ػػكيري كًيي  ىٍذكيػػٍركي (فىػػاٍذكيري
كًف(}ال ورة :  كؿ :  ػكرتيؾ { ةاؿ العراّ : ((كالعػرب ج تكػاد توػًُِٓلي كىجى تىٍكعيري

،  يما توكؿ :  كرتي لؾ ، كيصةتي لؾ ، كج ووكلكف : يصةتيؾى ، كر كما ةومتا 
 ، ةاؿ  عض ال عراّ :

ٌّ  كرتى الوكـى  ذ لـ تواتًؿ           هـ جمعكا  يٍؤس  كييٍعم  عموكـي    فاى
 كةاؿ اليا غض :

 (ُ( كسائمي(( يصةتي  يي عىكؼو فمـ وتو كمكا   رسكلي كلـ تيجٍ  لدواـ      
كةػػػاؿ الزجػػػاجي : ((كذلػػػؾ ةكلػػػؾ : يصػػػةتي زوػػػدنا ، كيصػػػةتي لزوػػػدو ، كالمعيػػػ  

كةػػػػػاؿ ا ػػػػػف عطوػػػػػػض :  (ِ(كاةػػػػػد  ككػػػػػذلؾ توػػػػػكؿ :  ػػػػػكرتي لزوػػػػػدو ، ك ػػػػػكرتيل(( 
((كا كركا لي كا كركيي ،  معي  كاةد ، ك(لي(    ار ك فص  مػع ال ػكر ، 

ؾى : فػػػػالمعي  :  ػػػػكرتي كمعيػػػػاه : يعمػػػػي ك وػػػػادمك ، ككػػػػذلؾ  ذا ةمػػػػتى :  ػػػػكرتي 
ػػذؼ مػػف ذلػػؾ ، فاػك اختصػػار لدجلػػض مػػا  وػػي عمػػ   صػيوعؾ ، كذكرتػػل...فما ةي

كجاّ فػي  (ْ( كةاؿ   ك ةواف : ((فتوكؿ :  كرتي لزود صيوعل(( (ّ( ما ةيذؼ((
الػػدر المصػػكف : ((كةػػاؿ  عإػػاـ :  ذا ةمػػتى :  ػػكرتي لزوػػد ، فمعيػػاه :  ػػكرتي 

ذيػػػػوف ،  ةػػػػػدهما  يعسػػػػل ، كا خػػػػػر  ةػػػػػرؼ لزوػػػػد صػػػػػيوعل ، فجعمػػػػكه متعػػػػػدلونا ج

                                                 

 ، كال وت في دوكايل :  َٕ/ُ( معايي الور ف  ُ(

 يصةتي  يي عىكؼو فمـ وتو كمكا   كصاتي كلـ تيجٍ  لدواـ رسائمي          

 . ِٗويظر : دوكاف اليا غض الذ وايي ص 

 . ُُٔ( كتاب الّمات ص  ِ(

 . ِِٔ/ُ( المةرر الكجوز  ّ(

 . ّٕٔ-ّٔٔ/ُ( ال ةر المةوط  ْ(
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الجر...ككػػػذلؾ  ذا ةمػػػتى :  ػػػكرتؾ ، فػػػالمعي  :  ػػػكرتي صػػػيوعؾ ، كذكرتػػػل ، 
))  (ُ( فةذؼ المإاؼ ، فصار :  كرتيؾى

((ك ػكرى :  (ِ) كفي المعػاجـ  : (( ال ػكر : عرفػاف ا ةسػاف كي ػره((
عرىؼى ا ةساف فػاظاره(( 
كفعمػتي مػا  ، عمػي ك ػكرتي  : اعترفػتي  يعمتػل (ّ(

وجػػب فعمػػل مػػف فعػػؿ الطاعػػض ، كتػػرؾ المعصػػوض ، فػػػ((ال كر : تصػػكر اليعمػػض 
   (ْ(  الجياف ، كذكرها  المساف((

فود  جمعت كتب اليةك ، كما مرك ، ككذلؾ كتب المعاجـ عمػ  جػكاز 
 ف وواؿ :  ػكرتيؾى ك ػكرتي لػؾ ؛ لػكركد هػذوف الػكجاوف فػي كػّـ العػرب كفػي 

ػػػػػا  عمػػػػػ   فك :  ػػػػػكرتي لػػػػػؾ ، هػػػػػك اي ػػػػػار الةػػػػػدوث الي ػػػػػكم ، ك جمعػػػػػ كا  وإن
يفك الكاةػع عموػل  (ٓ(كايفص  ؛ ج ييكػل لغػض التيزوػؿ  ؛ كلكػف ييكػل هػك ايصػؿ

يكمػا هػك مععػكؿ  ػل  ةدكث ال كر في يةك ةكليػا :  ػكرتي لزوػد ، لػوس (زوػد( كاع
مةػػذكؼ ، كجـ (زوػػد( تعوػػد اجختصػػاص كالممػػؾ ،  ك التمموػػؾ ((يةػػك : كه ػػتي 

زود دويارنا(( ل
 ٌج  فك الذم ووا ؿ (دويػارنا( لػوس (ا ةسػاف(  ػؿ ذكػره كي ػره ،  (ٔ(

فالمعادلض في هذا التركوب :  كرتي لزوػد  ةسػايل ، كمةصػمض معيػاه :  فك زوػدنا 
                                                 

)ُ  )ِ/ُْٖ . 

 . ُُُٗ/ِ، كتاذوب المغض  ْٖٗ( العوف لمخموؿ ص  ِ(

 .ُِٖ( ايفعاؿ ج ف الوكطوض ص  ّ(

 . ِّٖ/ِ( عمدة الةعاظ :  ْ(

، كالصػػةاح  ُّْ/ُ( ويظػػر : الزاهػػر فػػي معػػايي كػػّـ اليػػاس ي ػػي  كػػر  ػػف ايي ػػارم  ٓ(
،  ُُٓ/ٖ، كلسػػػاف العػػػػرب  ْٖٖ/ُ، كاليااوػػػض فػػػي غروػػػب الةػػػدوث  ٕٓٓهرم ص لمجػػػك 

، كتاج العػركس  ّّْ/ّ، ك صائر ذكم التمووز لمعوركز  ادم  َِّكالمص اح الميور ص 
ُِ/ُُٕ . 

 . َِٗ/ُ( مغيي الم وب :  ٔ(
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كهب لؾ  ةسايل ، ك يتى كه تى لل كخصكصتى لػل ذكػر هػذا ا ةسػاف كي ػره ، 
ك لمعمػـ  ػل ، كالتوػدور :  ػكرتي لزوػد كمععكؿ ( كر( غال يا ما ويةذؼ لعمكمل  

معركفػػل ،  ك  ةسػػايل ،  معيػػ  : اعترفػػتي لػػل  عإػػؿ  ةسػػايل عمػػيك  ، كذكػػرت 
؛ فػإذا ةػذفت المععػكؿ  ػل  (ُ(هذا ا ةساف ، كةدكذتي  ل مف  يصػاةب ك يجػالس

كالّـ كةمت :  كرتي زوديا ،  كةعتى ال كر عم  (زود( كايصؿ كالمػراد كةكعػل 
؛ فايصػػؿ  ذف :  ػػكرتي لػػؾ ، ةتػػ   دخػػؿ الكسػػائي صػػوغض : عمػػ  ا ةسػػاف 

كةػػػػاؿ ا ػػػػف  (ِ( ػػػػكرتيؾ ، فػػػػي لةػػػػف العامػػػػض ، فوػػػػاؿ : ((كج ووػػػػاؿ :  ػػػػكرتيؾ(( 
كجػػػػاّ فػػػػي  (ّ( السػػػػكوت : ((كتوػػػػكؿ :  ػػػػكرتي لػػػػؾ ، فاػػػػذه المغػػػػض العصػػػػوةض((

المصػػػ اح الميوػػػر لمعوػػػكمي : ((كر مػػػا وتعػػػدل  يعسػػػل فووػػػاؿ :  ػػػكرتيل ، ك يكػػػره 
فػػػػي السػػػػعض ، كةػػػػاؿ :  ا ػػػػل ال ػػػػعر ، كةػػػػكؿ اليػػػػاس فػػػػي الويػػػػكت :  ايصػػػػمعي

ي ػػكرؾى كج يكعػػرؾى ، لػػـ وذ ػػت فػػي الركاوػػض عػػف عمػػر ، رإػػي ا عيػػل ، عمػػ  
 فك لل كجانا ، كهك اجزدكاج((
 )ْ) 

كالػػػذم كرد فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ : جػػػر ايكؿ  ػػػالّـ ، كةػػػذؼ الذػػػايي ، 
كٍا ًلػػػي( توػػػدور  ه : كا ػػػكركا لػػػي يعمػػػي عمػػػوكـ ، هػػػذا هػػػك فوكلػػػل تعػػػال  : (كىاٍ ػػػكيري

، كلػـ وػرد مػا ووا ػؿ :  ػكرتيؾ ،  ػؿ  (ٓ(ايصؿ ، ك اذا التودور فسكرها الط ػرم 
الػػذم كرد ذكػػر المععػػكؿ  ػػل ، مػػع ةػػذؼ الجػػار كالمجػػركر  ، كوكلػػل  تعػػال  : 

ػػػػػتى المٌػػػػػًل(}اليةؿ :  كٍا ًيٍعمى { كهػػػػػي   معيػػػػػ  ا وػػػػػض ايكلػػػػػ  يعسػػػػػاا ُُْ(كىاٍ ػػػػػكيري
كتودورها ،  ذ المراد  ػكر الػيعـ ،  معيػ  ذكرهػا كي ػرها  الومػب كالمسػاف ، كلػـ 

                                                 

 . ُُٓ/ٖ، كلساف العرب  َِّ( ويظر : المص اح الميور ص  ُ(

 . َُّ-َُِص  ( ما تمةف فول العامكض ِ(

 . ُِٖ(  صّح الميطؽ ص  ّ(

 َِّ( ص  ْ(

 . ْٕ/ِ( جامع ال واف  ٓ(
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 وياما ،  ؿ اجةتصار عمػ   ةػدهما ، يفك ذكػر  ةػدهما وػدؿ عمػ   ورد الجمع
ا خػػػػر ، كوغيػػػػي عيػػػػل ، كةػػػػد اةتريػػػػت جـ التمموػػػػؾ  ػػػػالمععكؿ  ػػػػل ، فػػػػي ةكلػػػػل 

ـٍ وىػػؾي ًمػػفى اٍلميٍ ػػًرًكوفى } لىػػ ًيوعنػػا كى ػػضن ةىاًيتنػػا ًلمٌػػًل ةى ـى كىػػافى  يمك { َُِتعػػال  : (ً فك ً ٍ ػػرىاًهو
 {ُُِ-َُِ{(}اليةؿ : ُُِاهي كىهىدىاهي ً لى  ًصرىاطو محٍستىًووـو } ىاًكرنا جٍيعيًمًل اٍجتى ى 

ػػا  مك ػػا لمعمػػـ  ػػل ، كاع كةػػد توػػدكـ  فك مععػػكؿ ( ػػكر( غال نػػا  مػػا وةػػذؼ ،  مك
ا ، كوكؿ ال اعر :   لككيل عامكا ، لذلؾ اةتإ  ذكره ؛  ذا ةصد  ل  مرنا خاصك

 (ُ(كؼ ذىـك كىييكدا  كرتي لل وكـ العيكاظ يىكالىل    كلـ  ؾي لممعر  
ككمػػػا يوػػػكؿ يةػػػف الم ػػػرفوف فػػػي ةاعػػػض المياة ػػػض :   ػػػكر لزمّئػػػي المياة ػػػوف 
ةإػػكرىهـ فػػي هػػذا الوػػكـ ، كجػػاز ةػػذؼ الجػػار كالمجػػركر ، ك ف ووػػاؿ :   ػػكر 

 ةإكركـ ، يفك ذكر المععكؿ  ل ، ودٌؿ عمواما ، 
(  ، تودكـ  فك ميصكب  ( ، وواؿ في (يص ى ( ػكر(   كما ةوؿ في  ( كرى

غال نػػا مػػا ويةػػذىؼ ، ككػػذلؾ مععػػكؿ  (يصػػ (  الػػذم وتعػػدكل  لوػػل  يعسػػل ، غال نػػا  
مػػا ويةػػذىؼ ؛ يفك مػػراده معمػػكـ ، كهػػك الوػػكؿ ،  ك اليصػػوةض ، كجـ : يصػػةتي 
اػػػتي  لػػؾ ، هػػػي جـ :  ػػػكرتي لػػؾ يعسػػػاا ، فوكليػػػا : يصػػةتي لػػػل ، معيػػػاه : كجك

كةػػد  (ِ(ل ةػػكلي ، كيصػػوةتييصػػةي لػػل مػػف دكف غوػػره ،  معيػػ  :  خمصػػتي لػػ
توػػدكـ ةػػكؿ العػػراّ :  ((كالعرب... يمػػا توػػكؿ : ... يصػػةتي لػػؾ ، كج ووكلػػكف : 

 يصةتيؾى ، كر كما ةومت... ةاؿ اليا غض :
 (ّ( يصةتي  يي عىكؼو فمـ وتو كمكا   رسكلي كلـ تيجٍ  لدواـ كسائمي((     

                                                 

،  ُِٓ( ويظػػر :غروػػب الوػػر ف الكػػروـ  فػػي لغػػات العػػرب ، ي ػػي ةوػػاف اييدلسػػي ص  ُ(
 كلـ  جد هذا ال وت في كتب اليةك ، كلـ  ةؼ عم  ةائمل .

ي تعسػور   ػرؼ ايلعػاظ ، كعمػدة الةعػاظ فػ َّٗ( ويظر : ايفعػاؿ ج ػف الوكطوػض ص  ِ(
 . ّٔ/ٓ، ك صائر ذكم التمووز  ُّٖ/ْ

 . َٕ/ُ( معايي الور ف  ّ(
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ػػػػاجىًت رى لػػػػي كةػػػػاؿ الزمخ ػػػػرم فػػػػي تعسػػػػور ةكلػػػػل تعػػػػال  : ( ي ىملغيكيػػػػ ـٍ ًرسى
(}ايعراؼ :  ـي ًمفى الٌمًل مىا جى تىٍعمىميكفى ـٍ كى ىٍعمى ((وواؿ : يصةتل  : {ِٔكى ىيصى ي لىكي

، كيصػػةتي لػػل ، كفػػي زوػػادة الػػّـ م الغػػض ، كدجلػػض عمػػ   مةػػاض اليصػػوةض ، 
ك يكاػػا كةعػػٍت خالصػػض لمميصػػكح ، موصػػكدنا  اػػا جاي ػػل ج غوػػر ، فػػرب يصػػوةض 

كالةوووػض  فك جـ (لػل(  ةػرؼ  (ُ(الياص  ، فووصػد اليععػوف جموعنػا(( ويتعع  اا 
جػػػر  صػػػمي ، كمػػػا ذكػػػره الزمخ ػػػرم هػػػك  ػػػرح لػػػدجلتاا التػػػي ذكرياهػػػا ، كهػػػي 
 فادتاػػػػػا معيػػػػػ  تخصػػػػػوص اليصػػػػػ  لمميصػػػػػكح ، كا خػػػػػّص لػػػػػل فػػػػػي الوػػػػػكؿ 
كاليصػػوةض ، كمػػا  ػػاع فػػي كتػػب اليةػػك ، مػػف  فك (يصػػ ( وتعػػدكل  لػػ  مععكلػػل 

لجػػر، دفػػع اليةػػاة كالمعسػػروف  لػػ  الظػػف  ػػافك الػػّـ زائػػدة ، ك فك اجسػػـ  ةػػرؼ ا
يكمػا مععػكؿ  المجركر هذا مععكؿ  ل ، ك يكل هك الذم كةع عمول فعؿ العاعؿ ، كاع
(يصػػ (  فػػي الةوووػػض مةػػذكؼ ، كهػػك الػػذم مػػرك توػػدوره ، كال ػػرح الػػذم ذكػػره 

هػك المػراد مػف ةكليػا :  الزمخ رم لاذه الصوغض  ، كاف فػي غاوػض الدةٌػض ، فاػذا
يصةتي لل ، كهك معي   خّص اليص  لمميصكح مف دكف غوره ، ةتػ  مػف 

 دكف الياص  ، مما ودؿ عم   فك جـ (لل( جيّ  اا لمغرض الذم  وكٌياه .
كمػػا ذكرتػػػل المعػػاجـ مكافػػػؽ لمػػا توػػػدكـ ذكػػره ، جػػػاّ فػػي تاػػػذوب المغػػػض  

ا ،   ((لأزهرم : ((كةد يصةتي لل يصوةتي يصكةن  (ِ(م :  خمصتي كصدةتي
لل اليصػوةض ، فمععػكؿ (يصػ (  الػذم هػك (يصػوةتي(  وةػذؼ لمعمػـ  ػل ،  ك 
لعمكمل ، كوجب ذكره  ذا دؿ عم  غور اليصوةض كالوكؿ ، يةك : (( يصػةتي 

  (ّ(لل الكدك ،  م :  خمصتل(( 

                                                 

 . ُُُ/ِ( الك اؼ  ُ(

 . ِٖٔ/ُْ، كويظر : لساف العرب  ّْٖٓ/ْ(  ِ(

 . ُٕٓ( معردات الور ف لمراغب ايص اايي ص  ّ(
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كصعكة ما تودكـ  فك كتب اليةك كالمغض ةوف  جمعت عمػ   فك صػوغض : 
ػػا  يكاػػا لغػػض التيزوػػؿ  ،  يصػػةتي لػػل ،  فصػػ  مػػف : يصػػةتيل ، لػػوس السػػ ب  وإن

كلكػػف ييكاػػا مكافوػػض لممعيػػ  المػػراد ، كةػػد كجػػدتي الزمخ ػػرم  ةسػػف مػػف فسكػػر 
مػػدلكؿ هػػذه الصػػوغض ، كةػػد مػػرك ةكلػػل فواػػا ، الػػذم اسػػتيتجيا ميػػل  ػػافك الػػّـ فػػي  

   مةػػػػاض (لػػػل(  تعوػػػد معيػػػ  اجختصػػػػاص ؛ كلاػػػذا ، كمػػػا ذكػػػػر ، دلكػػػت عمػػػ
اليصػػوةض ،  معيػػ  :  يكاػػا كةعػػت خالصػػض لمميصػػكح لػػل ، موصػػكدنا  اػػا جاي ػػل 
فةسب ، ك فك المتكمـ لوست لل  وض مصمةض فواا ، فاذا المػدلكؿ لاػذه الصػوغض 
وكجب  ف وككف معياها كتودورها : يصػةتي لػل يصػوةتي ،  م :  خمصػتاا لػل 

ذفاا كيصػػب اجسػػـ تمكةػػي ، كةػػد اكتسػػ ت هػػذه الدجلػػض مػػف جـ  (لػػل(  فعيػػد ةػػ
 هذه الدجلض . 

لػػػذلؾ  جمعػػػت كتػػػب المعػػػاجـ عمػػػ   فك ايصػػػ  كايفصػػػ   ف ووػػػاؿ : 
 مكػا : يصػػةتل ، فاػك ايةػػراؼ عػف ايصػػؿ ، كالمعيػ  المػػراد ،  (ُ(يصػةتي لػػل 

ّن ، يصةتي زودنا ، لوس المراد  وواع ةدكث اليص  عم   (زودنا(  فعي ةكليا مذ
فض ، فوككف التودور : يصةتي زودنا يصوةتي ، فكةػع   ؿ عم  اليصوةض المةذك 

(زوػػػدنا( مكةػػػع اليصػػػوةض ، التػػػي كةعػػػت فػػػي التوػػػدور  ػػػدؿ ا ػػػتماؿ ميػػػل ، كلاػػػذا 
ػػػػػػػض ، فوػػػػػػػاؿ : ((كج ووػػػػػػػاؿ :   دخػػػػػػػؿ الكسػػػػػػػائي : يصػػػػػػػةتيؾ ، فػػػػػػػي لةػػػػػػػف العامك

...كةد يصػػ  فػػّف لعّف...هػػذا كػػّـ العرب...ةػػاؿ ا تعػػال   (كىجى : يصػػةتيؾى
(} هػػػػػػػكد : وىػػػػػػػيعىعي  ـٍ ػػػػػػػ ى لىكيػػػػػػػ ـٍ ييٍصػػػػػػػًةي ً ٍف  ىرىدتح  ىٍف  ىيصى كةػػػػػػػاؿ ا ػػػػػػػف  (ِ){((ّْكي

 (ّ( السكوت : ((كتوكؿ : يصةتي لؾ...فاذه المغض العصوةض((

                                                 

 . ٖٗ/ٕ، كتاج العركس  ِٖٔ/ُْ، كلساف العرب  َٕٔ( ويظر : الصةاح ص  ُ(

 . َُّ-َُِ( ما تمةف فول العامكض ص  ِ(

 . ُِٖ(  صّح الميطؽ ص ّ(
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دَّوىا مىا كىانىت تٍَّعبيدي ًمف ديكًف المًَّه ًإنَّىىا : ةاؿ ا تعال  : صٌد -ٗ صى )كى
( النمػػػؿ :  لػػػـ وتعػػػدك (صػػدك(   لػػػ  مععكلػػػل الذػػػايي  {ّْكىانىػػػٍت ًمػػػف قىػػػٍكـو كىاًفًريفى

 يعسل ،  ٌج في هذا المكإع ، كةد جاّ في  عراب (ما( هيا ،  ايكاػا ميصػك ض 
 (ُ(عمػػ  يػػزع الخػػافض ، كالتوػػدور : كصػػدكها عػػف مػػا كايػػت تع ػػد مػػف دكف ا 

كردك   ػػػػك ةوػػػػاف اييدلسػػػػي ، كت عػػػػل السػػػػموف الةم ػػػػي كجػػػػل اليصػػػػب عمػػػػ  يػػػػزع 
 ايكػػػل إػػػعوؼ ج وجػػػكز  ٌج فػػػي إػػػركرة ال ػػػعر ، كوػػػكؿ الخػػػافض ، ككصػػػعل 

 ال اعر : 
ـي       تمركف الدوار كلـ تعيكجكا   كّميكـ عميك  ذنا ةرا

 )ِ) 
ذلؾ  فك ايفعاؿ التي جاز فواا يصب اجسـ عمػ  يػزع الخػافض  ػاطلراد ، مػف 
دكف كصػػعل  الإػػعؼ كال ػػذكذ ، لػػـ وتعػػؽ عمػػ  جموعاػػا  اليةػػاة كالمعسػػركف ، 

                                                 

 . ُٖٔ/ٖ، كالدر المصكف  َُّ/ٕ( ويظر : ال ةر المةوط  ُ(

هػػػ(  ويظػػر : ُُْ( ال وػػت لم ػػاعر ايمػػكم المعػػركؼ جروػػر  ػػف عطوػػض الخطعػػي (ت :  ِ(
عػػػػراب الوػػػػر ف لميةػػػػاس ص  ِْٖال ػػػػعر كال ػػػػعراّ ج ػػػػف ةتو ػػػػض ص  ، كم ػػػػكؿ  َُٕ، كاع

، كالمةػػػػػرر الػػػػػكجوز ج ػػػػػف عطوػػػػػض  ّٕٓ/ّ، كالك ػػػػػاؼ  ُْٗ/ِ عػػػػػراب الوػػػػػر ف لمووسػػػػػي 
 َِّصػؼ الم ػايي لممػالوي ص ، كر  ِِِ/ِ، كال واف في غروػب  عػراب الوػر ف  ِِٔ/ْ

،  كاي ػػػػ اه كاليظػػػػائر لمسػػػػوكطي  ّٖٓ/ُ، ك ػػػػرح ا ػػػػف عووػػػػؿ  َُِ/ُ، كمغيػػػػي الم وػػػػب 
 ، كالووت في الدوكاف :  ِِٕ/ّ

ـي                        وكا        كّميكـ عميك  ذنا ةرا   تمإكفى الرسكـى كج تيةى

، كدوػكاف جروػر  ُِٓ الصػاكم ص ويظر :  رح دوكاف جرور ، تػالوؼ  سػماعوؿ ع ػد ا 
، فال وػػػت فػػػي دوكايػػػل ج  ػػػاهد فوػػػل ، كةػػػاؿ  ّٕٕ، اعتيػػػ   ػػػل ك ػػػرةل ةمػػػدك طمػػػاس ص 

العويػػي : ((كةػػاؿ اليةػػاس : سػػمعتي عمػػيك  ػػف سػػموماف ، وعيػػي ايخعػػش ايصػػغر ، ووػػكؿ : 
ما ةدذيي مةمد  ف وزود ، وعيي المورد ، ةاؿ : ةدذيي عمار  ف  ّؿ  ف جرور ، ةاؿ :  يك 

ٍرتيـٍ  الػػػػػػػػدوار ، فعمػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذا فػػػػػػػػّ  ػػػػػػػػاهد فوػػػػػػػػل(( المواصػػػػػػػػد اليةكوػػػػػػػػض  ػػػػػػػػرى ةػػػػػػػػاؿ جػػػػػػػػدلم : مى
ِ/ِّٕ                                . 
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توػػدكـ فػػي الم ةػػث ايكؿ  فك جماػػكر اليةػػاة عػػددكا هػػذه ايفعػػاؿ ، كجعمػػكا  فوػػد
مف  وياا (صدك(  مكا   ك ةواف فود ةصرها عم  س عض  فعاؿ  ، فوػاؿ : ((كهػي 
موصػػكرة عمػػ  السػػماع ، كهػػي : اختػػار ، كاسػػتغعر ، ك مػػر ، ككيكػػ  ، كدعػػا ، 

 دك( . م : لـ وجعؿ مف  وياا  (ص (ُ(كزككج ، كصدكؽ (( 
ت وكف مما مر ذكره  فك جماكر اليةاة كالمعسروف ، ةد اتعوكا عم  جكاز 
 عػػػػراب  (مػػػػا( فػػػػي ا وػػػػض المػػػػذككرة ميصػػػػك ض عمػػػػ  يػػػػزع الخػػػػافض ، كالتوػػػػدور 
ػػا كايػػت تع ػػد ،  ٌج  يلػػي لػػـ  جػػد  ةػػدنا مػػياـ مػػف   ػػار  لػػ   عيػدهـ : صػػدكها عمك

لرغـ مف استعماؿ (عف(  سٌر العدكؿ عف استعماؿ (عف(  ل  اليصب ، عم  ا
مػػع هػػذا الععػػؿ فػػي المكاإػػع ايخػػرل ، فوػػد اسػػتعمؿ (عػػف( التػػي تعوػػد معيػػ  
المجػػاكزة مػػع  (صػػدك( فػػي مكاإػػع كذوػػرة ، ك كذػػر مػػا اسػػتعممت فػػي الصػػد عػػف 
ػػمحكٍا  ػػً وًؿ المٌػػًل ةىػػٍد إى ػػف سى ػػدحكٍا عى كٍا كىصى سػػ وؿ ا ، كوكلػػل تعػػال  : (ً فك الكػػًذوفى كىعىػػري

ّىجن  ػػ { كفػػي جموػػع هػػذه المكاإػػع لػػـ تسػػتعمؿ  ٌج فػػي ُٕٔ ىًعودنا(}اليسػػاّ :  إى
الصد عمكا هك ةؽ ، كالصد عػف الاػدل ،  ك المسػجد الةػراـ ،  ك ذكػر ا ، 
 ك الصّة ،  ك  وات ا ؛ ذلؾ  فك دوػف ا ، كمػا كػاف فػي معيػاه ، ج ومكػف 

سػ وؿ ا ، كمػا ومػت  لوػل  صدحه  الكامؿ ،  ك  لغػاّ ةوووتػل ،  ك مةوػل ؛ يفك 
ٌّ وكػػػكف لميػػػاس عمػػػ  ا ةجػػػض وػػػكـ   صػػػمض هػػػك  مػػػر ا ، ةإػػػ  كجػػػكده ؛ لػػػئ
الووامض ، ككؿ ما وستطوع  ف وععمػل الطكاغوػت ، كال ػواطوف ، ك ت ػاعاـ ، هػك 
دكهىا مىا كىايىت تكٍع يدي ًمف ديكًف المكػًل   ف ومومكا الياس عيل ،  مكا ةكلل تعال  : (كىصى

(}اليمػؿ : ً يك  { فمػوس المػراد ميػل صػدكها عػف طروػؽ ّْاىا كىايىٍت ًمف ةىػٍكـو كىاًفًروفى
  ػػراكاا ،  ػػؿ تركاػػا هػػي كةكماػػا ا  ػػراؾ كمٌػػل ، كةمعػػل مػػف جػػذكره  ، كعػػػدـ 
العكدة  لوػل ، كدخكلاػا فػي دوػف التكةوػد ، كالتع وػر عػف هػذه الدجلػض ، اةتإػ  

ل ، لوسػػتكعب الصػػػٌد هػػذه الع ػػػادة جعػػؿ مػػا كايػػػت تع ػػد مػػػف دكف ا مععػػكجن  ػػػ

                                                 

  َّٓ/ْ( ال ةر المةوط  ُ(
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 رمتاا ، كلـ تسػتعمؿ (عػف(  فػي الصػد عػف الإػّؿ ،  ٌج عػف لسػاف  همػل ، 
ػا كىػافى وىٍع يػدي  ػدحكيىا عىمك ٍذمييىا تيًروديكفى  ىف تىصي كوكلل تعال  : (ةىاليكٍا ً ٍف  ىيتيـٍ ً جك  ى ىره مل

(} ا راه يىا فىٍاتيكيىا ً سيٍمطىافو محً وفو { فاستعممت (عف(  يفك  الم ركوف َُوـ :   ىآؤي
يظػػركا  لػػ  دوػػف   ػػائاـ  يكػػل دوػػػف الةػػؽ ، كمػػا  فك اسػػتعمالاا مػػف جاػػض  خػػػرل 
وكافؽ ما  رادكه ، مف  فك رسؿ ا وسػعكف  لػ  جعماػـ ومومػكف عػف ممػض   ػائاـ 

 ك جدادهـ 
ػػػا كىايىػػػت تكٍع يػػػدي  ( فػػػالمعر كف كالمعسػػػركف ةػػػوف  عر ػػػكا ةكلػػػل تعػػػال  : (مى

ميصػػػػك نا عمػػػػ  يػػػػزع الخػػػػافض ، سػػػػاككا  ػػػػوف عػػػػدـ اسػػػػتعماؿ (عػػػػف(  فػػػػي هػػػػذا 
المكإػػػػػع ، ك ػػػػػوف اسػػػػػتعمالاا فػػػػػي المكاإػػػػػع ايخػػػػػرل ،  كاجدعػػػػػاّ  تسػػػػػاكم 
التع وروف ، وعيي اجدعاّ  إلغاّ الجايب ال ّغي ، الػذم  ويعىػدح  سػٌر ا عجػاز 

غػػض ،  فك هػػذا فػػي الوػػر ف الكػػروـ ،  ذ مػػف المعمػػـك لػػدل كػػؿ عممػػاّ المغػػض كال ّ
الور ف العظوـ ما استعمؿ ةرفنا ما في مكإع ، كتركل فػي مكإػع ،  ٌج لكجػل 

 مف كجكه ال ّغض . 
ٍيؿه لٍِّمميطىفًِّفيفى  :  قاؿ ا تعالى: كاؿ ، ككزف -َُ { الَّػًذيفى ًإذىا ُ)كى

مىػػػػػػػػػػى النَّػػػػػػػػػػاًس يىٍسػػػػػػػػػػتىٍكفيكفى   زىنيػػػػػػػػػػِاٍكتىػػػػػػػػػاليكٍا عى ـٍ أىك كَّ ػػػػػػػػػػاليكوي ذىا كى ـٍ { كىاً  كوي
( المطفيف :  كفى  جمعػػػت كتػػػب المعػػػايي كا عػػػراب كالتعسػػػور ، { ّ-ُييٍقًسػػػري

( هػػك فػػي ايصػػ  كاي ػػار  ـٍ ييػػكهي ـٍ  ىك ككزى ػػاليكهي عمػػ   فك الإػػمور (هػػـ( فػػي : (كى
ميصػػكب عمػػ  يػػزع الخػػافض ، كالتوػػدور عيػػدهـ : كػػالكا لاػػـ ،  ك كزيػػكا لاػػـ ، 

لمغض ، هك  معي  : كمػت لػل ككزيػت لػل استيادنا  ل   فك  : كمتل ككزيتل  ، في ا
ػػا كمػػا هػػك ظػػاهر مػػف ا وػػض عمػػ   فك المعيػػ  :  فك هػػؤجّ  (ُ( كةػػد  جمعػػكا  وإن

                                                 

،  ِٕٖ، كمجػػػػػاز الوػػػػػر ف ي ػػػػػي ع وػػػػػدة ص ُّْ/ّ( ويظػػػػػر : معػػػػػايي الوػػػػػر ف لمعػػػػػراّ  ُ(
،كمعػايي  ُٗٓر ف ج ػف ةتو ػض ص ، كتعسػور غروػب الوػ َّٕكمعايي الور ف لأخعػش ص 

عرا ػػػل لمزجػػػاج  عػػػراب الوػػػر ف لميةػػػاس ص  َِّ/ّالوػػػر ف كاع ، كيزهػػػض  ُِٖٖ-ُِٕٖ، كاع
، كدوػػػكاف ايدب لمعػػػارا ي  ُّٖالومػػػكب فػػػي تعسػػػور غروػػػب الوػػػر ف العزوػػػز لمسجسػػػتايي ص 
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المطععػػوف ،  ذا اكتػػالكا عمػػ  اليػػاس وسػػتكفكف ،  م :  خػػذكا مػػا لاػػـ مػػف ةػػؽ 
عمػػ  مػػف ا ػػتركا مػػياـ ، مػػف الكوػػؿ كالػػكزف كافػػرنا ةسػػ ما وروػػدكف ، لكػػيكاـ  ذا 

زيكهـ ،  معي  :  اعكا لاـ  يوصكا لاـ الكوؿ كالكزف ، كوكلؾ : كالكهـ ،  ك ك 
ػػا ، كهػػي ع ػػارة  ػػائعض فػػي  واخػػذ ةوكػػل مػػف اليػػاس تاًمػػا ، كوعطػػواـ ةوكاػػـ ياةصن

 (ُ(الذـ 
و دك  فك الوكؿ  اليصب عم  يزع الخافض ةد  عم   صػائر ا خػذوف 

ا  ػػػل ، ذلػػػػؾ  فك مػػػف المعمػػػػكـ لػػػػدل جموػػػع اليةػػػػاة كالمعسػػػروف كالم عػػػػر وف  ةػػػػدومن
ػػا ، مػػف  جػػؿ  يكػػل خػػافض ؛ يفك  كةػػدوذنا ،  فك الوػػر ف الكػػروـ مػػا اسػػتعمؿ خافإن
هػػػػذا المصػػػػطم  جػػػػاّ مػػػػف  فك المػػػػتكمـ وخعػػػػض ةيكػػػػل ايسػػػػعؿ ، عيػػػػد اليطػػػػؽ 

فاػػك  ذف ج  (ِ( الكسػػرة ،  ك تيػػكوف الكسػػر الػػذم ومةػػؽ  خػػر اجسػػـ المخعػػكض
 مف  عود ، كالور ف الكروـ استعمؿ عّةض لل  المعي  ال تض ، ج مف ةروب ، كج

الخػػافض  عػػد الععػػؿ لدجلتػػل ، ج لمعظػػل ، كالػػدلوؿ عمػػ  ذلػػؾ  فك هػػذا الخػػافض 
لوس كاةػدنا ،  ػؿ وختمػؼ  ػاختّؼ الععػؿ ،  ػؿ كذوػرنا مػا وكػكف الخػافض الػذم 
ػػا  خػػر مػػع الععػػؿ يعسػػل  ذا  ا ػػتار اةترايػػل  ععػػؿ معػػوكف ، ةػػد وسػػت دؿ  ػػل خافإن

ل  دجلتل ، فعم  الرغـ مف  جماع اليةاة كالمعسروف عم  هذه اةتاج السواؽ  
الوإػػػوض ،  ٌج  يلػػػي لػػػـ  جػػػد  ةػػػدنا مػػػياـ مػػػف تطػػػركؽ  لػػػ  دجلػػػض جـ (لاػػػـ( فػػػي 
التوػػدور الػػذم ةػػدركا كفسكػػركا  ػػل ا وػػض : كػػالكا لاػػـ ،  ك كزيػػكا لاػػـ ،  ػػؿ غعمػػكا 

مػػ   فك : كػػالكهـ  ، عياػػا جموعنػػا ، كسػػاككا  ػػوف ذكرهػػا كعػػدـ ذكرهػػا ، كاتعوػػكا ع

                                                                                                                

، كال واف في  َٕٕ-َٕٔ/ْ، كالك اؼ  ِّٔ/ِ، كم كؿ  عراب الور ف لمووسي  ّّٖ/ُ
، كال ةػػػػر المةػػػػوط  ْْٗ/ِ، كالت وػػػػاف فػػػػي  عػػػػراب الوػػػػر ف  ََٓ/ِاب الوػػػػر ف غروػػػب  عػػػػر 
 . َُٕ/َّ، كالتةرور كالتيكور  ٕٓٓ/ُٓ، كركح المعايي لآللكسي  ُْٔ/ٖلأيدلسي 

 . ِٕٓ/ُٓ( ويظر : ركح المعايي لآللكسي  ُ(

 . ّٗ( ويظر : ا وإاح في عمؿ اليةك لمزجاج ص  ِ(
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ككزيكهـ ، هك  معي   :  كالكا لاـ  ، ككزيػكا لاػـ ،  ػؿ اييكػ  مػف ذلػؾ  يكاػـ 
جعمػػػػكا  الصػػػػوغتوف ايخوػػػػرتوف ،  م : المتػػػػوف  ػػػػالّـ  هػػػػك ايصػػػػؿ كايصػػػػ  
كايفصػػػػ  ، كالةوووػػػػض الياصػػػػعض التػػػػي ج لػػػػ س فواػػػػا ، هػػػػك  فك جـ (لاػػػػـ( فػػػػي 

اػػـ ، هػػي جـ (لػػي( يعسػػاا فػػي ةكلػػل تعػػال  : التوػػدوروف : كػػالكا لاػػـ ، ككزيػػكا ل
كٍا ًلي(}ال وػػػػػػػػرة :  ػػػػػػػػ ي ُِٓ(كىاٍ ػػػػػػػػكيري { كجـ (لكػػػػػػػػـ( فػػػػػػػػي ةكلػػػػػػػػل تعػػػػػػػػال  : (كى ىيصى

(}ايعػػػراؼ :  ـٍ { لعظنػػػا كدجلػػػض ، لعظاػػػا كدجلتاػػػا فػػػي اجختصػػػاص الػػػذم ِٔلىكي
جػػاّ ميػػل معيػػ  ا خػػّص ، فإجمػػاع اليةػػاة كالمعػػر وف كالمعسػػروف عمػػ  جعػػؿ 

ذا كػػػالكا لاػػػـ  ك  ةكلػػػل تعػػػال  : (  معيػػػ  : كاع كفى ـٍ ويٍخًسػػػري ييػػػكهي ـٍ  ىك ككزى ػػػاليكهي ذىا كى (كىاًع
كزيكا لاـ ، مخالؼ لممعي  المراد مف ا وض كتعسورها ؛ ييكل لوس الموصكد  فك 
ػا ، كهػك  المطععوف  خمصكا الكوؿ كالػكزف لميػاس ،  ػؿ الموصػكد إػد ذلػؾ تمامن

تسػػيك  يسػػاطوف اليةػػك ، كا عػػراب ،   يكاػػـ غ ػػكهـ فػػي الكوػػؿ كالػػكزف ، فكوػػؼ
كالتوسور ،  ف وساككا  وف التع وروف ، كالتع وراف متإادكاف ؟  فك الذم  سوطاـ 

 في هذا الماخذ ، ةكلاـ  اليصب عم  يزع الخافض .
ـٍ ًإلىػػى  -ُُ نيػػكٍا ًإذىا قيٍمػػتي مسػػ  : قػػاؿ ا تعػػالى : )يىػػا أىي ىىػػا الَّػػًذيفى آمى

ػػ ًة فاٍمًسػػمي  ـٍ الصَّ مىكيػػ ـٍ كىأىٍرجي كًسػػكي ؤي كٍا ًبري ـٍ ًإلىػػى اٍلمىرىاًفػػًؽ كىاٍمسىػػحي ـٍ كىأىٍيػػًديىكي ػػكوىكي جي كٍا كي
ةػػاؿ   ػػك ةوػػاف اييدلسػػي : ((كاختمعػػكا فػػي مػػدلكؿ { ًٔإلىػػى اٍلكىٍعبىيًف( المائػػدة : 

ال اّ هيا ، فووؿ :  يكاا لإللصاؽ...كةوؿ ال ػاّ لمت عوض...كةوػؿ ال ػاّ زائػدة... 
ذهػػػػب اليةػػػػاة  (ُ( ول...مسػػػػةتي ر سػػػػل ك ر سػػػػل فػػػػي معيػػػػ  كاةػػػػد((كةكػػػػ  سو ك 

كالمعسركف  ل  الوػكؿ  ػافك الجػر كاليصػب معيووامػا كاةػد ، كةػد كذػر مػا  كػدكا 
هذا المذهب ، كصرةكا  ػل كالصػةو  ، كمػا هػك ظػاهر مػف سػواؽ ا وػض ،  فك 
ال اّ لإللصاؽ ، ةت   يكل وترتب عمول ةكـ ، كهك  ف ومٌس هذا المس  الر س 

ةػػددٍت فوػػط غػػرض  لصػػاؽ المسػػ   ، ج  ف وكػػكف مجػػرد لمػػس ل ػػعره ، فال ػػاّ

                                                 

 . ّٗٔ/ّظر : الدر المصكف ، كوي َٗٔ/ّ( ال ةر المةوط  ُ(
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 ػػػالر س ، كج عّةػػػض لاػػػا  مسػػػاةض الممسػػػكح ميػػػل ، لػػػذا جػػػاز  ف وكػػػكف المسػػػ  
لجموػػع الػػر س ،  ك لجػػّز ميػػل ،  ٌج  يكػػل وتعػػوكف  ف وكػػكف المسػػ  لجموػػع الػػر س 
عيػػد ةػػذؼ ال ػػاّ ، كةكليػػا فػػي الكػػّـ : كامسػػةكا رؤكسػػكـ  ؛ يفك  (رؤكسػػكـ(  

  المععكلوض ، كوككف المعي   اا  ف وستكعب المسػ  تككف عيدئذ ميصك ض عم
(رؤكسكـ( مما ووتإي  مكؿ الػر س جموعػل  ععػؿ المسػ  ، فػالعرؽ  ػوف الجػر 
كاليصػػب جمػػي كك وػػر ، مػػا كػػاف وي غػػي لميةػػاة كالمعسػػروف  ف وسػػاككا  ويامػػا ، 
كجاّ في الًسٌيض الي كوض  ٌف الرسكؿ صم  ا عموػل كسػمـ ةػد مسػ  ر سػل كمٌػل ، 

 ا ودٌؿ عم   ٌف مس  جّز مف الر س فرض ، كمسةل كٌمل سيكض .كهذ
: ةػاؿ المػرادم : (( فوػد جػاّ : هػدوتي زوػدنا  لػ  الطروػًؽ ، ودل -ُِ
فوكػػػػكف (الطروػػػػؽى( ، فػػػػي ةػػػػػاؿ اليصػػػػب ، ميصػػػػك نا عمػػػػ  يػػػػػزع ( ُ(كالطروػػػػؽى((

الخػػافض ، كةػػاؿ الزمخ ػػرم : ((هػػدل :  صػػمل  ف وتعػػدكل  ػػالّـ ،  ك  ػػػ( ل ( 
ـي(}ا سػػػػراّ :  كوكلػػػل يكػػػػؾى ٗتعػػػػال  : (فك هىػػػػػذىا اٍلويػػػػٍر فى ًوٍاػػػًدم ًلمكتًػػػػي ًهػػػػيى  ىٍةكى { (كىاًع

(}ال ػكرل :  { فعكمػؿ معاممػض  (اختػار( فػي ةكلػل ِٓلىتىٍاًدم ً لى  ًصػرىاطو محٍستىًووـو
ّن للًمووىاًتيىا( } ايعراؼ  كمذػؿ (ِ){((ُٓٓتعال  (كىاٍختىارى ميكسى  ةىٍكمىلي سىٍ ًعوفى رىجي

ـك وتسػػع فوػػل ؛ فوةػػذؼ  (ّ(هػػذا ةػػاؿ   ػػك ةوػػاف اييدلسػػي كتمموػػذه الةم ػػي : ((ذػػ
(}العاتةض :  ـى ػػرىاطى الميسػػتىًوو { ٔالةػػرؼ ؛ فوتعػػدكل  يعسػػل ، فاصػػؿ : (اهًديىػػػػػػا الصل

))) ًذؼى  (ْ( اهديا لمصراط ،  ك :  ل  الصراط ، ذـ ةي
رىاطى( ك   ػوف جػره  ػالّـ ، فود ساكل اليةاة كالمعسركف  وف يصب (الصل

كجػػػره  ػػػػ( ل (  فػػػي ا وػػػات الػػػذّث ؛ اسػػػتيادنا  لػػػ  الوػػػكؿ  اليصػػػب عمػػػ  يػػػزع 
                                                 

 .ّْٗ(  رح التساوؿ ص  ُ(

 ِٓ/ُ( الك اؼ  ِ(

 . ُْ/ُ( ال ةر المةوط  ّ(

 . ِٔ/ُ( الدر المصكف  ْ(



1113 

 

الخػػػػافض ، كهػػػػذا ماخػػػػذ ك وػػػػر ،  ذ ج وعوػػػػؿ ، كج وصػػػػ   ف تتسػػػػاكل دججت 
ّن مػػف الػػّـ ؛  ا وػػات الور يوػػض ، كتراكو اػػا مختمعػػض ، كلكػػكف  ( لػػ (   طػػكؿ  يػػا

(}ال ػكرل : فإفك اسػتعمالاا فػي ةكلػل تعػال  : (كى  يكػؾى لىتىٍاػًدم ً لىػ  ًصػرىاطو محٍستىًووـو اًع
{ وػػدؿ عمػػ   فك طروػػؽ الاداوػػض طكوػػؿ ، كػػافك ا ، سػػ ةايل وخاطػػب ة و ػػل ِٓ

المصػػطع  : وػػا مةمػػد  يكػػؾ لتاػػدم اليػػاس  لػػ  ا سػػّـ  ت موػػ، دؤكب ، كجاػػد 
ٍاػػًدم ًلمكتًػػي ًهػػيى طكوػػؿ ، ك اسػػتعماؿ الػػّـ فػػي ةكلػػل تعػػال  : ( فك هىػػػذىا اٍلويػػٍر فى وً 

ـي(}ا سػػراّ :  { وكػػكف المعيػػ  :  فك هػػذا الوػػر ف واػػدم اليػػاس  لػػ  مػػا هػػك ٗ ىٍةكى
 فإؿ ك ةـك ،  اةصػر الطػرؽ ، ك وسػر السػ ؿ ، كا ، سػ ةايل كتعػال  ، كمػا 
كرد فػػي الةػػدوث الي ػػكم ،، وعمميػػا  يكػػل  ذا سػػالياه ،  ف يسػػالل  عمػػ  الميػػازؿ ؛ 

، كروـ ، فيةف ج يسالل  ف وادويا  ل  الصراط ، كج يسالل  ييكل ، تعال  ذكره
 ف واػػػػدويا لمصػػػػراط ،  ػػػػؿ يسػػػػالل كيػػػػدعكه  ف ومكييػػػػا مػػػػف  ف يتمذػػػػؿ صػػػػراطل 
ّن ،  معيػػػ   ف يسػػػتكع ل كيةتػػػكم عموػػػل ، كج  المسػػػتووـ ةػػػكجن ، كعووػػػدة ، كعمػػػ

ميػا وتةوؽ هذا المعي   ٌج  يصب  (الصراط( عم  معي  المععكلوض ، كلاذا عم
(}العاتةض :  ـى ػرىاطى الميسػػتىًوو ا ، سػ ةايل ،  ف يػدعكه  وكلػل تعػال  : (اهًديىػػػػػا الصل

ٔ  } 
كيفك لكػػؿ مػػف الػػّـ ، ك( لػػ (  دجلتاػػا الخاصػػض ، ةتػػ   يكػػل ج ومكػػف 

(ةيػٍؿ هىػٍؿ :  ف تعكض  ةداهما عف ايخرل ، فود جمع  وياما في ةكلل تعػال  
كىآًئكيـ مكف وىاٍ  ػؽل ًمف  يرى ػف وىٍاػًدم ً لىػ  اٍلةى ػؽل  ىفىمى ؽل ةيػًؿ المٌػلي وىٍاػًدم ًلٍمةى ًدم ً لى  اٍلةى

(}وػػػكيس :  ٍوػػػؼى تىٍةكيميكفى ـٍ كى ػػػا لىكيػػػ ػػػف جك وىًاػػػدلمى ً ٌج  ىف ويٍاػػػدىل فىمى ػػػؽح  ىف ويتك ىػػػعى  ىمك  ىةى
ّٓ} 

ممػػا ةالػػل الورط ػػي فػػي تعسػػور هػػذه ا وػػض : ((ووػػاؿ : هػػداه لمطروػػؽ ، 
لػػ  الط ػػا  لػػ  مػػا اختموػػل اليةػػاة سػػاكل  (ُ( روػػؽ ،  معيػػ  كاةػػد((كاع فاسػػتيادنا  وإن

                                                 

 . ُّْ/ٖ( الجامع يةكاـ الور ف  ُ(
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المغكوكف كالمعسركف في المعي  ،  وف استعماؿ ( ل (  في ةكلػل تعػال  : (ةيػٍؿ 
ؽل(  ؽل( كةكلل تعال  : ( ىفىمىف وىٍاًدم ً لى  اٍلةى كىآًئكيـ مكف وىٍاًدم ً لى  اٍلةى هىٍؿ ًمف  يرى

ؽل()ةكلل تعال  :  ك وف استعماؿ الّـ في  (ُ( ةيًؿ الٌملي وىٍاًدم ًلٍمةى
كةػػػد تطػػػرؽ الػػػدكتكر ع ػػػد الةموػػػد الايػػػداكم  لػػػ  العػػػرؽ الػػػدجلي  ػػػوف 
اجسػػػػتعمالوف فػػػػذكر  يكػػػػل اسػػػػتعمؿ  ( لػػػػ (  فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : (ةيػػػػٍؿ هىػػػػٍؿ ًمػػػػف 
ؽل(((لوػػػكةي  طػػػكؿ طروػػػؽ الاداوػػػض ، لػػػدل هػػػؤجّ ػػػف وىٍاػػػًدم ً لىػػػ  اٍلةى كىآًئكيـ مك   يػػػرى
ال ركاّ لك هىدكا...مع الدجلض المعجموض لكممض ( لػ ( التػي تعوػد  عػد المسػافض ؛ 
ػػف واػػدم  لػػ  الةػػؽ ، كلػػك  فكػػافك ا تعػػال  ، ووػػكؿ لاػػـ : هػػؿ مػػف  ػػركائكـ مى
ػؽل(   طروؽ طكوؿ  عوػد(( كاسػتعمؿ الػّـ فػي ةكلػل تعػال  : (ةيػًؿ المٌػلي وىٍاػًدم ًلٍمةى

اليسػ ض  تعػال  ؛ فاػك واػدم  لػ  طروػؽ لوكةي  لػ  ((ةصػر مسػافض الاداوػض  
 (ِ( مستووـ ؛ كالطروؽ المستووـ ، هك  ةصر الطرؽ المؤدوض  ل  الةؽ((

ـك وػػػاتي (فػػػي  هػػػذه هػػػي دجلػػػض الموطػػػع ايكؿ مػػػف ا وػػػض الكرومػػػض (( ذػػػ
ػػؽح  ىف ويتك ىػػعى  ػػؽل  ىةى ػػف وىٍاػػًدم ً لىػػ  اٍلةى الموطػػع الذػػايي( اجسػػتعااـ التػػك وخي : ( ىفىمى
(... لوصػ   المعيػ  :  فمػف  ـٍ كىٍوؼى تىٍةكيميكفى ا لىكي  ىمكف جك وىًادلمى ً ٌج  ىف ويٍادىل فىمى
واػػدم  لػػ  الةػػؽ ، كلػػك  طروػػؽ طكوػػؿ... ةؽ  ف وت ػػع ،  ـ مػػف ج تكػػكف ميػػل 

ّو  دود كتراخ  ل  اي د((  (ّ( الاداوض  صّن كلك   ط
يصػػب عمػػ  يػػزع كفػػي هػػذه ا وػػض دلوػػؿ وتكػػرر عمػػ   طػػّف الوػػكؿ  ال

ػػا اٍلًكتىػابى اٍلميٍسػػتىً وفى } ّن : (كى تىٍويىاهيمى { ُُٕالخػافض ، فعػػي ةػكؿ ا تعػػال  ، مػذ

                                                 

عرا ػػل لمزجػػاج  ُ( ،  ّّٕٔ/ْ، كتاػػذوب المغػػض لأزهػػرم  ُٔ/ّ( ويظػػر : معػػايي الوػػر ف كاع
، كالػػػػدر المصػػػػكف  ِّ/ْ، كزاد المسػػػػور ج ػػػػف الجػػػػكزم  َُِٗكالصػػػػةاح لمجػػػػكهرم ص 

ٔ/ُٕٗ . 

 .ُٗ( ا عجاز الصكتي في الور ف الكروـ ص  ِ(

 . ِٗ( المصدر يعسل ص  ّ(
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(}الصػػػػػػافات :  ـى ػػػػػػرىاطى اٍلميٍستىًوو ا الصل { ج وصػػػػػػٌ   عػػػػػػراب ُُٖ-ُُٕكىهىػػػػػػدىٍويىاهيمى
( ميصػك نا عمػ  يػزع الخػافض ، ييكػل ج ويعػرؼ مػا الخػافض  ـى رىاطى اٍلميٍستىًوو (الصل

لمػػراد يزعػػل ( لػػ (   ـ الػػّـ ؟ كةػػد ت ػػوكف العػػرؽي  ويامػػا فػػي المعيػػ  ، كالتعسػػور ا
 الذم اةتإاه كؿ مياما .

فاجدعاّ  تساكم  ( ل ( كالػّـ ، فػي هػذه ا وػض كيةكهػا ادلعػاّ  اطػؿ 
مف جاض ، كما  يكل ويعىػدح مػف جاػض  يخػرل ، دعػكل  ماتػض الجايػب ال ّغػي فػي 

 ومذلؿ ًسرك  عجازه .الور ف الكروـ ، الذم 
المبحػث القػػامس : النصػػب عمػى نػػزع القػػافض السػماعي ميػػر الميطَّػػرد فػػي 

 القرآف الكريـ
ةيػػػا فػػػي الم ةػػػث السػػػا ؽ  لػػػ  المكاإػػػع التػػػي  جػػػاز فواػػػا اليةػػػاة  تطرك
اليصب عم  يػزع الخػافض ، كلػـ وجوػزكا ذلػؾ فػي غورهػا ؛ لػذلؾ ةكمػكا عمػ  

وػر هػذه المكاإػع   ػذكذها ، عمػػ  مػا جػاّ ميصػك نا عمػ  يػزع الخػافض فػي غ
الرغـ مف كركد  كاهد ةر يوض كذورة إمف هذه المكاإع ، كلكذػرة هػذه ال ػكاهد 
التػػي تكػػاد ج ومكػػف تةدوػػدها كةصػػرها ، سػػاختار يمػػاذج مياػػا ،   سػػط الوػػكؿ 
فواػػػػا ، مرت ػػػػض ةسػػػػب مكاإػػػػع كركدهػػػػا فػػػػي الوػػػػر ف الكػػػػروـ ، كمػػػػف ا الاػػػػدل 

 كالسداد .
ػػا ًفػػي األىٍرًض  سػػٌكل : قػػاؿ ا-ُ مىػػؽى لىكيػػـ مَّ تعػػالى : )ويػػكى الَّػػًذم قى

ًمػيـه(  ًميعان ثيَـّ اٍستىكىل ًإلىى السَّمىا  فىسىكَّاويفَّ سىٍبعى سىمىاكىاتو كىويػكى ًبكيػؿِّ شىػٍي و عى جى
ةػػػاؿ العػػراّ : ((فػػػإفك السػػماّ فػػػي معيػػ  جمػػػع ، فوػػاؿ (فسػػػكاهف( { ِٗ البقػػرة 

كةػػاؿ ايخعػػش : ((كهػػك  ٌيمػػا ذكػػر  (ُ(كات(( لممعيػػ  المعػػركؼ  يكاػػفك سػػ ع سػػما
ّن كاةػػدة  ؛ فاػذا يفك ذكػػر السػػماّ ةػد دؿ عمػػواٌف كماػػٌف ، كةػد زعػػـ  عػػض  سػما
المعسروف  ف السماّ جمع مذؿ  : الم ف ، فما كاف لعظػل لعػظ الكاةػد ، كمعيػاه 

                                                 

  ِٗ/ُ( معايي الور ف  ُ(
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 ))) كةػػػاؿ : ((كةػػػد تكػػػكف ( ُ(معيػػػ  الجماعػػػض ؛ جػػػاز  ف وجمػػػع فوػػػاؿ (فسػػػكاهفك
روػػد  ػػل الجماعػػض ، كمػػا توػػكؿ : همػػؾ ال ػػاة كال عوػػر ، وعيػػي كػػؿ  عوػػر السػػماّ و

 (ِ(ككؿ  اة(( 
كةاؿ الط رم : ((كةاؿ  عإاـ :  يكما ةاؿ : استكل  لػ  السػماّ ، كج 
ػا ةكلػل  يكمػا معػل غػزؿ ، ك مك سماّ ، كوكؿ الرجؿ  خر : اعمػؿ هػذا الذػكب ، كاع
(فسػػكاهف( فإيػػل وعيػػي هوػػاهفك ، كخمواػػفك ، كد ػػرهفك ، كةػػكمافك ، كالتسػػكوض فػػي 

وواؿ : سككل فّف لعػّف هػذا كّـ العرب ، التوكوـ كا صّح كالتكطئض ، كما 
مل ك صمةل ، ككطكا لػل ، فكػذلؾ تسػكوض ا ، جػؿ ذيػاؤه سػمكاتل  ايمر ،  ذا ةكك
، كتوكومػػل  وػػاهفك عمػػ  م ػػوئتل ، كتػػد وره لاػػفك عمػػ   رادتػػل...كةاؿ جػػؿ ذكػػره : 
( فػػػاخرج مكيػػػوافك مخػػػرج مكيػػػ  الجمػػػع...يف السػػػماّ جمػػػع كاةػػػدها  (فسػػػكاهفك

كاةدتاا كجمعاا  ذف تودور ،  وػرة ك وػر ، كيخمػض كيخػؿ ، كمػا  سماكة ، فتودور
  ػػ ل ذلػػؾ ، كلػػذلؾ  يكػػث السػػماّ مػػرة ، فووػػؿ هػػذه سػػماّ ، كذككػػر  خػػرل فووػػؿ 

(}اليزمػػؿ :  ٍععيكجن { كمػػا وععػػؿ ذلػػؾ  ػػالجمع ُٖ(السكػػمىاّ مييعىًطػػره  ًػػًل كىػػافى كىٍعػػديهي مى
كخركجاا ، فوواؿ : هذا  ور  الذم ج فرؽ  ويل ك وف كاةده ، غور دخكؿ الااّ

كهذه  ور ، كهذا يخؿ كهذه يخؿ ، كما    ل ذلػؾ ، ككػاف  عػض  هػؿ العر وػض 
( وػراد  وزعـ  ف السماّ كاةدة ، غور  يكاا تدؿ عم  السػماكات فووػؿ : (فسػكاهفك

 ( ّ( ذلؾ التي ذكرت(( 
فمعظ  : (السماّ( ،  ذف ،  مكا جمع معردة سماكة ،  ك اسـ جػيس داؿ 

  الجمع ، كفي  عراب ا وض ، ةاؿ   ك جععػر اليةػاس (( وجػكز عيػدم  ف عم
ّن  ػ ػلي سىػٍ ًعوفى رىجي وككف : فسككل ميافك ، كمػا ةػاؿ جػؿ كعػز (كىاٍختىػارى ميكسىػ  ةىٍكمى

                                                 

  َٓور ف ص ( معايي ال ُ(

 ُٓ( معايي الور ف ص  ِ(

 . ُِٕ/ُ، كويظر : الك اؼ  ُِِ-َِِ/ُ( جامع ال واف  ّ(
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كهػػػذا هػػػك الكجػػػل ا عرا ػػػي ( ُ({  م : مػػػف ةكمػػػل(( ُٓٓللًمووىاًتيىػػػا( } ايعػػػراؼ 
اليصػػب عمػػ  ال دلوػػض مػػف الإػػمور  الػػذم ةػػاؿ  ػػل اليةػػاس ،  عػػد  ف يوػػؿ كجػػل

( كةػػػاؿ مكػػػي  ػػػف   ػػػي طالػػػب الووسػػػي ((كةوػػػؿ هػػػك مععػػػكؿ  ػػػل لػػػػ(سككل(  (هػػػفك
تودوره : فسكل ميافك س ع سماكات ، فةرؼ الجر مةذكؼ مع الااّ كاليػكف ، 

ّن للًمووىاًتيىػا( } ايعػراؼ  ػ ػلي سىػٍ ًعوفى رىجي {  م : ُٓٓكما ةاؿ (كىاٍختىػارى ميكسىػ  ةىٍكمى
كةػػاؿ   ػػك ال ركػػات  ػػف ( ِ(مػػل ، ذػػـ ةػػذؼ الةػػرؼ فايتصػػب مػػا  عػػده(( مػػف ةك 

ايي ارم (((س ع سماكات( ميصكب ، كذلؾ مف كجاوف ،  ةدهما :  ف وكػكف 
( ، كالذػػايي :  ف وكػػكف ميصػػك نا  عمػػ  ال ػػدؿ مػػف الاػػاّ  كاليػػكف  فػػي (سػػككاهفك

ؼ ةػرؼ ييل مععكؿ (سػككل( عمػ  توػدور ، فسػككل مػيافك سػ ع سػماكات ، فةػذ
ّن للًمووىاًتيىػا(  ػ ػلي سىػٍ ًعوفى رىجي ( كوكلل : (كىاٍختىارى ميكسى  ةىٍكمى الجر ، فصار (فسكاهفك

{  م : مػػػػػػػػػػػػف ةكمػػػػػػػػػػػػل ، ذػػػػػػػػػػػػـ ةػػػػػػػػػػػػذؼ ةػػػػػػػػػػػػرؼ الجػػػػػػػػػػػػر ، ُٓٓ} ايعػػػػػػػػػػػػراؼ 
كةػػػػاؿ ا ػػػػف عط ػػػػض اييدلسػػػػي : ( ّ(فاتصػػػػؿ( سػػػػككاهفك (  مػػػػا  عػػػػده ، فيصػػػػ ل(( 

المععػػػكؿ  ػػػل  ػػػػ(سككل( ((ك(سػػػ ع( يصػػػب عمػػػ  ال ػػػدؿ مػػػف الإػػػمور ،  ك عمػػػ  
 توػػػدور ةػػػذؼ الجػػػار مػػػف الإػػػمور ، كايكػػػل ةػػػاؿ : فسػػػككل مػػػيافك سػػػ ع ، كةوػػػؿ 
مكا عمػ   يكػل  (  مكا عم   فك السماّ جمع ، كاع يصب عم  الةاؿ ، كةاؿ (سككاهفك

كةػػػػاؿ العك ػػػػرم : (((سػػػػ ع( ( ْ(معػػػػرد اسػػػػـ جػػػػيس ، فاػػػػك داؿ عمػػػػ  الجمػػػػع(( 
ميصكب عم  ال دؿ مف الإمور ، كةوؿ التودور : فسككل ميافك سػ ع سػماكات 

                                                 

  ُّ(  عراب الور ف ص  ُ(

  ّْ/ُ( م كؿ  عراب الور ف  ِ(

  ٖٔ/ُ( ال واف في غروب   عراب الور ف  ّ(

  ُُٓ/ُ( المةرر الكجوز  ْ(
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ّن للًمووىاًتيىػػا( } ايعػػراؼ  ػػ ػػٍ ًعوفى رىجي ػػلي سى { كةوػػؿ  ُٓٓ، كوكلػػل (كىاٍختىػػارى ميكسىػػ  ةىٍكمى
 (ُ((سككل(  معي  صوكر فوككف مععكجن ذايونا(( 

( في مكإع يصب   عم  يزع الخػافض ، عمػ  توػدور  :  عراب (هيفك
فسػػككل مػػيافك سػػ ع سػػماكات ، اةتإػػ   ف وكػػكف المعيػػ  :  فك هيػػاؾ سػػماكات 
كذوػػرة ،  كذػػر مػػف سػػ ع ، ك فك ا سػػ ةايل ، سػػككل مػػيافك سػػ عنا ، كهػػذا المعيػػ  
غوػػر كارد فػػي تعسػػور ا وػػض ج مػػف ةروػػب ، كج مػػف  عوػػد ، فالظػػاهر مػػف سػػواؽ 

ل ، ما يٌص عمول الط رم  وكلل : (( فود  خ ر ا ف اسةاؽ ، ا وض كالمتعؽ عمو
 ف ا ، جػػؿ ذيػػاؤه ، اسػػتكل  لػػ  السػػماّ  عػػد خموػػل ايرض كمػػا فواػػا ، كهػػف 

كالكاةػػػدم  وكلػػػل : ((كجػػػائز  ف ( ِ(سػػػ ع مػػػف دخػػػاف ، فسػػػكاهفك كمػػػا كصػػػؼ(( 
 تعػػكد الكياوػػض  لػػ   جػػزاّ السػػماّ كيكاةواػػا ، فػػالمعي  :  جعماػػف سػػ ع سػػماكات

  م :  ّ  وكؽ كج يتّك . (ّ(مستكوات ،  ّ فطكر ، كج  مت(( 

فعمػػ  الػػرغـ مػػف  فك المعيػػ  الػػذم ووتإػػول الوػػكؿ  اليصػػب عمػػ  يػػزع 
الخػافض صػػرو  فػي مخالعتػػل لمعيػػ  ا وػض كتعسػػورها ، فوػػد ةػاؿ  ػػل ،  ك  جػػازه  
، كمػػا توػػدـ  سػػاطوف اليةػػك كا عػػراب كالتعسػػور :   ػػك جععػػر اليةػػاس ، كمكػػي 
 ف ا ي طالب الووسػي ، ك  ػك ال ركػات  ػف ايي ػارم ، كا ػف عطوػض اييدلسػي ، 
ك  ك ال واّ العك رم ، ةت  ظييت  ف لف  جد مػف سػويت ل عمػ  ةإػوض المعيػ  
، كةػػػػد ايت ػػػػل عمواػػػػا    ػػػػك ةوػػػػاف اييدلسػػػػي ، فوػػػػاؿ : (( ك جػػػػازكا فػػػػي (سػػػػ ع 

ل مػػيافك سػػ ع سػػماكات(  ف وكػػكف ميصػػك نا عمػػ  المععػػكؿ  ػػل ، كالتوػػدور : فسػػك 
ػػا مػػف  سػػماكات ، كهػػذا لػػوس  جوػػد مػػف ةوػػث المعػػظ ، كمػػف ةوػػث المعيػػ  :  مك
ةوث المعػظ ، فػإفك (سػككل(  لػوس مػف  ػاب (اختػار( فوجػكز ةػذؼ ةػرؼ الجػر 

                                                 

 . ّْ/ُ( الت واف في  عراب الور ف   ُ(

 ِِِ/ُاف ( جامع ال و ِ(

 ُُِ/ُ( الكسوط في تعسور الور ف المجود  ّ(
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ميل في فصو  الكّـ ، ك مكا مف ةوث المعي  ، فأيكل ودؿ عم   ف السماكات 
لؾ  ،  ذ المعمػـك   ف السػماكات كذرة ، فسككل مػياف سػ عنا  ، كايمػر لػوس  كػذ

( ميصػػػػك نا عمػػػػ  يػػػػزع ( ُ(سػػػػ ع((  كةػػػػد ي كػػػػل   ػػػػك ةوػػػػاف عمػػػػ   فك  عػػػػراب (هيػػػػفك
 الخافض ويعىد  اذكا عيد اليةاة ، كمع ذلؾ ةالكا  ل .

كجعجػػػب  ف وكػػػكف هػػػؤجّ اليةػػػاة كالمعسػػػركف ، ةػػػد سػػػوطكا فػػػي هػػػذه  
  يػزع الخػافض ةػكؿ ةػائـ الغعمض التي تتعمؽ  المعي  ، يفك الوكؿ  اليصب عمػ

في ايصؿ عم  ةإوض لعظوض  ةتض ، كمػا ي كػل عموػل   ػك ةوػاف اييدلسػي وؤوػد 
مػػا ي ايػػا عموػػل ، مػػف  ف ةػػرؼ الجػػر لػػـ وةػػذؼ ، فػػي  ػػاب مػػا سػػمي اليصػػب 
عم  يزع الخافض في هذه ا وض ،  ٌج مػف  جػؿ  ف ويمغػ   فػي الكػّـ معيػاه ، 

 ف تعيول ا وض ، كهػذا مػا ويط ػؽ عمػ  كػؿ فةذؼ يفك معياه ج وكافؽ ما  رود 
 ما ةوؿ  ايكل ميصكب عم  يزع الخافض .

ـي اٍلمىػفَّ -ِ مىٍيكي ـى كىأىنزىٍلنىا عى ا ـي اٍلغىمى مىٍيكي ظىمٍَّمنىا عى ظٌمؿ : قاؿ ا تعالى : )كى
ػػػانيك  لىػػػػًكف كى ػػػا ظىمىميكنىػػػا كى مى ـٍ كى ٍقنىػػػاكي زى ػػػا رى ػػػٍمكىل كيميػػػكٍا ًمػػػف طىيِّبىػػػاًت مى ـٍ كىالسَّ ٍا أىنفيسىػػػىي

ػػػكفى (  البقػػػرة  (}ال ورة : { ٕٓيىٍظًممي ـى ػػػا ـي اٍلغىمى مىػػػٍوكي ظىمكٍميىػػػا عى فػػػي  عػػػراب ا وػػػض : (كى
ك  ػػػار   ػػػك ( ِ({ ةػػػاؿ العك ػػػرم : (( كوجػػػكز  ف وكػػػكف التوػػػدور :  الغمػػػاـ(( ٕٓ

ةوػػػاف اييدلسػػػي  لػػػ  هػػػذا الكجػػػل مػػػف ا عػػػراب فوػػػاؿ : ((مععػػػكؿ عمػػػ   سػػػواط 
اـ كمػػا توػػكؿ : ظمكمػػتي عمػػ  فػػّف  كػػذا...كعم  الكجػػل ةػػرؼ الجػػر ،  م  الغمػػ

ايكؿ ، تكػػكف (فعكػػؿ(  فوػػل  معيػػ  ( فعػػؿ(  فوكػػكف التإػػعوؼ  صػػمل لمتعدوػػض ، 
ملف معي  فعؿ ويعدكل  ػػ(عم (  فكػافك ايصػؿ (كظمكميػاكـ(  م :  ظمميػاكـ  ذـ إي

ػػػػملف (ظمكػػػػؿ(  معيػػػػ   (كمكػػػػؿ(  ك  ػػػػ ال ، ممػػػػا ومكػػػػف  تعدوتػػػػل  الغمػػػػاـ...ذـ إي
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 ٖٓ/ُ( الت واف  ِ(



1111 

 

ك(ظمػػػػؿ( مذػػػػؿ ( ظػػػػؿ( فػػػػي المػػػػزـك كالتعػػػػدم  ، (ُ( ػػػػػ(عم (  فعػػػػدكاه  ػػػػػ(عم ((( 
 )) ّي ، كظمكػػػػػؿ : امتػػػػػد ظمحػػػػػل ، فاػػػػػك ميًظػػػػػؿا كميظملػػػػػؿه ووػػػػػاؿ : (( ظػػػػػؿك ال ػػػػػي
)ِ )

ك((ظٌممػػػػػػل ا ، ك ظمكػػػػػػل : ميعػػػػػػل  (ّ( ك((ووػػػػػػاؿ : ظٌمميػػػػػػي ال ػػػػػػجر ، ك ظميػػػػػػي((
 (ْ(كةرسل(( 

ايعظػػػػـ ج ػػػػف سػػػػوده : ((كاسػػػػتظؿ مػػػػف كجػػػػاّ فػػػػي المةكػػػػـ كالمةػػػػوط 
مىػٍوًاـ  ال يّ ، كاستظؿ  ل ، كتظمػؿ ، كظمكمػل عموػل ، كفػي التيزوػؿ : ظىمكٍميىػا عى (كى

(}ايعراؼ : ـى ػػػا  ذا جػػػاّ فػػػي المغػػػض تعػػػدم (ظمكػػػؿ(  لػػػ  مععكلػػػل  (ٓ( {((َُٔاٍلغىمى
 يعسل ، فاؿ  عد ذلؾ مػف ةاجػض فػي ايخػذ  وػكؿ اليصػب عمػ  يػزع الخػافض 

هذه ا وض ، مػع  يكػل ةػكؿ مختمػؽ مػف جاػض ، كاةتإػ   لػ  تسػكوغل  في  عراب
ػػا ةػػكؿ مختمػػؽ ؟!  ك هيػػاؾ مػػف ةاجػػض  لوػػل   لػػ  الوػػكؿ  التإػػم ف ، كهػػك  وإن
عمػػ  الػػرغـ مػػف  ف ايخػػذ  ػػل اةتإػػ  هػػذا اجلتػػكاّ فػػي التع وػػر؟! كالةوووػػض  ف 
سػػػػ ب تػػػػاذور هػػػػذا الوػػػػكؿ المختمػػػػؽ  ػػػػالعوكؿ ، هػػػػك  ػػػػوكعض فػػػػي كتػػػػب اليةػػػػك 

ٌج فما سٌر ا  ارة  لول ، كاجعتماد عمول عم   يكل كجل مف  كجػل كال تعسور،  كاع
ا عراب المعككؿ عمواا ؟ مع  ف العك رم ك  ػا ةوػاف اييدلسػي  يعسػاما ، ذكػرا 
ا لمعيػ  ايوػض كتعسػورها كتركو اػا المغػكم ،  كجانا  خر مف ا عراب مكافونا تمامن

يػػػزع الخػػػافض مػػػف مآخػػػذ الوػػػكؿ  مػػػع خمػػػكه ممػػػا اعتػػػرل الوػػػكؿ  اليصػػػب عمػػػ 
 التإػػػموف ك ػػػدة التكمػػػؼ فػػػي التاكوػػػؿ ، فوػػػد ةػػػاؿ العك ػػػرم : ((ةكلػػػل تعػػػال  : 

( } ال ورة  ـي اٍلمىفك مىٍوكي ٍليىا عى ـى كى ىيزى ا ـي اٍلغىمى مىٍوكي ظىمكٍميىا عى { ،  م : جعمياه ظًّ ،  ٕٓ(كى
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كف الغماـ مستكرنا كلوس كوكلؾ : ظمكمت زودنا  ًظؿٍّ ؛ يف ذلؾ وؤدم  ل   ف وك
 (ُ( ظؿٍّ  خر(( 

  ار العك رم  ل   ف (الغماـ( مععكؿ  ل ،  ٌج  فك دجلتل تختمؼ عػف 
دجلػػػض المععػػػكؿ  ػػػل فػػػي يةػػػك : ظمكمػػػت زوػػػدنا ، فعػػػي المذػػػاؿ وعيػػػي : تظموػػػؿ زوػػػد 
ػا فػي ايوػض ، فعمػ   ّن كمستكرنا   ي ييصىب فكةل ،  مك   يّ ،  م : جعمل ميظىمك

ّن كسػػاترنا ل ػػي تةتػػل ، كالموصػػكد العكػػس مػػف ذلػػ ؾ ،  م : جعػػؿ الغمػػاـ ميظملػػ
 اـ في ا وض  يك  سرائوؿ ، كةد  ةسف   ك ةواف في التع ور عف هذا الكجل ، 
ك ػػرةل فوػػاؿ : (( ك مععػػكؿ  ػػل ، ج عمػػ   سػػواط الةػػرؼ ، كوكػػكف المعيػػ  : 

ّن ، فعمػػػ  هػػػذا الكجػػػل الذػػػايي وكػػػكف (فعكػػػؿ(  فوػػػل  ،  جعػػػؿ جعميػػػاه عمػػػوكـ ظيمػػػ
ال ػػيّ  معيػػ  مػػا صػػو، ميػػل ، كوػػكلاـ : عػػدكلت زوػػدنا ، جعمتػػل عػػدجن ، فكػػذلؾ 

 (ِ(هذا معياه ، جعميا الغماـ عموكـ ظيمكض(( 
ػػػا :  كهػػػذا فومػػػا و ػػػدك مةصػػػكر فػػػي صػػػوغض (فعكػػػؿ( ، كهػػػك كوكلػػػؾ  وإن
ّن ، ك كك ػػتي ال ػػ اؾ ،  م : جعمتػػل  ا نػػا ،  سػػاكمتي الصػػعب ،  م : جعمتػػل سػػا

ادمػػل كتةكومػػل مػػف  ػػ اؾ  لػػ   ػػاب ، كةػػس عمػػ  ذلػػؾ ، كمعيػػ  هػػذا كوكػػكف  
الكجػػل وتياسػػب كدجلػػض ا وػػض كالسػػواؽ الػػذم كردت فوػػل ، كهػػك تػػذكور ا ل يػػي 
 سرائوؿ  عظـ يعمل عمواـ مف جاض ، ك يكل هك الميعـ ايكؿ كالكةوػد مػف جاػض 

وػادر عمػ  تسػخور ذايوض ، كلو وف ا سػ ةايل ل يػي  سػرائوؿ ككػٌؿ ع ػاده  ايكػل ال
 م  يّ كاف في الككف كالط وعض  ل  ما و اؤه ا كتةكومل  ل  يعمض ، ةت  
لػػك كػػاف فػػي ايصػػؿ يومػػض ، فوػػد جػػاّ فػػي التعسػػور : ((كالغمػػاـ جمػػع غمامػػض ، 
كمػػا السػػػةاب جمػػػع سػػةا ض ، كالغمػػػاـ هػػػك مػػػاغـك السػػماّ فال سػػػاا مػػػف سػػػةاب 

روف ، ككػؿ ميغىطكػ  فػإف العػرب كةتاـ ، كغور ذلؾ مما وسترها عف  عػوف اليػاظ
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تسموض مغمكمنا ، كةد ةوػؿ :  فك الغمػاـ التػي ظمكماػا ا عمػ   يػي  سػرائوؿ ، لػـ 
تكف سةا نا...ةاؿ ا ف ع اس : ...هك غماـ   رد مف هذا ك طوب ، كهك الػذم 
ػػػػػػفى  وػػػػػػاتي ا ، عػػػػػػز كجػػػػػػؿ ، فوػػػػػػل  وػػػػػػكـ الووامػػػػػػض فػػػػػػي ةكلػػػػػػل : (ًفػػػػػػي ظيمىػػػػػػؿو مل

(}ال و ػػػاـً { كهػػػك الػػػذم جػػػاّت فوػػػل المّئكػػػض وػػػكـ  ػػػدر ، ةػػػاؿ ا ػػػف َُِرة : اٍلغىمى
((كةػػاؿ مجاهػػد : كهػػك   ػػرد مػػف السػػةاب ( ُ(ع ػػاس : ككػػاف معاػػـ فػػي التوػػل(( 

 (ِ( ك رؽ ك صع ((
فاػػذا الغمػػاـ  ذف لػػـ تصػػيعل الط وعػػض  ايسػػ اب التػػي  كدعاػػا ا فػػي 

يكما هك مف صػيع ا م ا ػرة ، هوكػاه ا ؛  لوكػكف  ةػد يعمػل عمػ  الط وعض ، كاع
ـي( يػػي  سػػرائوؿ ، فياسػػب  ف وكػػكف مععػػكجن  ػػل لػػػ مىػػٍيكي ظىمٍَّمنىػػا عى فمػػك كايػػت ا وػػض  )كى

 ػػػالمعي  الػػػذم ووتإػػػول الوػػػكؿ  اليصػػػب عمػػػ  يػػػزع الخػػػافض ،  م : لػػػك ةػػػاؿ 
س ةايل : ك ظمميا عموكـ  الغماـ  ، لخالؼ المراد مف فةكل ا وػض كسػواةاا فػي 

 ي : ذّذض  مكر  ساسوض ، ه
لك ةاؿ :  الغماـ ، جةتمؿ معي  استعايض ا  ايس اب لوةوؽ ما -ُ
 وروده .
لػػػك ةػػػاؿ:  الغمػػػاـ ، يفػػػاد  فك ا سػػػ ةايل اسػػػتعاف  الغمػػػاـ لوجعمػػػل -ِ 

ظًّ عم   يي  سرائوؿ ؛ مما وجعؿ  يي  سرائوؿ و عركف  ك وظيػكف  ف يعمػض 
 .الظؿ جاّتاـ مف ة ؿ الغماـ ، ج مف ة ؿ ا  

لػػػك ةػػػاؿ :  الغمػػػاـ ، لتعػػػوف  ف وكػػػكف المػػػراد  ػػػل هػػػذا الغمػػػاـ الػػػذم -ّ
 وعترم الياس في كؿ زماف كمكاف .

لكػػػف لمػػػا  راد ا سػػػ ةايل ،  ف وػػػذكلر  يػػػي  سػػػرائوؿ ،  فك هػػػذا الغمػػػاـ 
الػػذم  ظماػػـ هػػك لػػوس ككػػؿ غمػػاـ ر كه  ك وركيػػل ،  ػػؿ هػػك غمػػاـ خػػاص مػػف 
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يعمػػض  لاوػػض ر ايوػػض خالصػػض ، تكجػػب  ف صػػيع ا ، ك فك يعمػػض الظػػؿ  ذف هػػي 
وكجاكا  كرهـ عمواا   ل  ا ، س ةايل ، ج  ل  غوػره ، ك فك ا ، سػ ةايل ، 
ف كاف هك الذم خمؽ ايس اب ،  ٌج  يكل  وتصرؼ فواا كما وروػد  ؛ ويإػاؼ  كاع
 لػػ  ذلػػؾ  يكػػل  روػػد  اسػػتعماؿ صػػوغض (فعكػػؿ( مػػف دكف ( فعػػؿ(  معيػػ  اسػػتمرار 

ٍليىػػػا  اليعمػػػض ـى كى ىيزى ػػػا ـي اٍلغىمى مىػػػٍوكي ظىمكٍميىػػػا عى ،  ك طػػػكؿ مػػػدتاا ؛ لػػػذلؾ ةػػػاؿ سػػػ ةايل (كى
( } ال وػػػرة  ػػػفك ـي اٍلمى مىػػػٍوكي { كلػػػـ ووػػػؿ مػػػا اةتإػػػاه الوػػػكؿ  اليصػػػب عمػػػ  يػػػزع  ٕٓعى

الخافض : ك ظمميػا عمػوكـ  الغمػاـ ، يف صػوغض  (فعكػؿ(  تعوػد معيػ  الجعػؿ ، 
فياسب المواـ ، فود ظمؿ ا عمواـ الغماـ في  كمعي  تكذور الععؿ كاستمراره ،
 (ُ(التوض الذم استمر  ر عوف سيض 

ػػف -ّ ـى ًإٌء مى مَّػػًة ًإٍبػػرىاًوي ػػف مِّ ػػبي عى ػػف يىٍرمى مى سػػفهى : قػػاؿ ا تعػػالى : )كى
 ) اًلًحيفى نَّهي ًفي اآلًقرىًة لىًمفى الصَّ لىقىًد اٍصطىفىٍينىاني ًفي الد ٍنيىا كىاً   البقرة سىًفهى نىٍفسىهي كى

    (ٓ(كايي ػػػػػػػػػػػػارم  ( ْ(كالووسػػػػػػػػػػػػي   (ّ(كالزجػػػػػػػػػػػػاج   (ِ( جػػػػػػػػػػػػاز ايخعػػػػػػػػػػػػش{ َُّ
 عػػراب (يىٍعسىػػلي( ميصػػك نا عمػػ  يػػزع الخػػافض ،  ذ ايصػػؿ : سػػعل   (ٔ(كالعك ػػرم

فػػي يعسػػل ، فممػػا ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر اتصػػؿ الععػػؿ  اجسػػـ فيصػػ ل ،  كجعمػػػكا 
 ) ـٍ مىػػٍوكي يىػػاحى عى ّى جي ـٍ فىػػ ـٍ  ىف تىٍستىٍرًإػػعيكٍا  ىٍكجىدىكيػػ دتحػػ ٍف  ىرى يظوػر ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  : (كىاًع

ػػكٍا { كالمعيػػ  :  ف تسترإػػعك ِّّ} ال وػػرة  ا يكجدكػػـ ، كةكلػػل تعػػال  (كىجى تىٍعًزمي

                                                 

  ِّْ/ُ( ويظر : جامع ال واف  ُ(

 ُُُ( ويظر : معايي الور ف ص ِ(

عرا ل  ّ(  . ُْٖ-ُّٖ/ُ( ويظر : معايي الور ف كاع

  ُٕ/ُ( ويظر : م كؿ  عراب الور ف  ْ(

  ُِّ/ُراب الور ف ( ويظر : ال واف في غروب  ع ٓ(

  ٗٗ/ُ( ويظر : الت واف في   عراب الور ف  ٔ(
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مىلي( }ال ورة  تك ى وىٍ مي،ى اٍلًكتىابي  ىجى { كالتودور : كج تعزمػكا عمػ  ِّٓعيٍودىةى اليلكىاًح ةى
 عودة اليكاح .

لككف هذا الكجل مف ا عراب ، هػك فػي ايصػؿ ،  عرا نػا مصػيكعنا ،  
ف  ةةامل  وف ايكجل ا عرا وض ع ث ج كجكد لل  ٌج في عوكؿ العائموف  ل ، فإ

 ، كمردكد لما واتي :
لـ  جد في المعجمات العر وض ، ككتػب التعسػور مػف ذكػر ع ػارة :  -ُ 

صػػؿ الػػذم اسػػتيد سػعل فػػي يعسػػل ، ك  ػار  لواػػا  يكاػػا مػف لغػػض العػػرب ، كهػك اي
وف لتسػػكو،  عػػراب (يىٍعسىػػلي( ميصػػك نا عمػػ  يػػزع الخػػافض ، و لوػػل جماػػكر ال صػػر 

ػػل ، كر وىػػل كيعسىػػل  :  ذا ةمماػػا عمػػ   جػػاّ فػػي العػػوف لمعراهوػػدم : ((كسػػعل ةممى
كةػاؿ الط ػرم فػي تعسػػوره : (((ً ٌج مىػف سىػًعلى يىٍعسىػلي( مػف سػػعاٍت  (ُ( مػر خطػا(( 

يعسيػل ، كةػد  ويكػػا فومػا مإػػ   فك معيػ  السػػعل : الجاػؿ ، فمعيػػ  الكػّـ : كمػػا 
كجػػػاّ فػػػي التاػػػذوب (  ِ(جاهػػػؿ((  ورغػػػب عػػػف ممػػػض   ػػػراهوـ الةيوعوػػػض  ٌج سػػػعول

لأزهػػػرم : ((السػػػعل : الخعكػػػض ، كمعيػػػ  السػػػعول : الخعوػػػؼ العوػػػؿ ، كمػػػف هػػػذا 
ّى :  ذا ةركتػل ، كاسػتخعتل فطوكرتػل...كوواؿ : سػعل  وواؿ : تسعات الرواحي ال ي

كجػػاّ فػػي  (ّ(فػػّف ر وىػػل :  ذا جامػػل ، ككػػاف ر وػػل مإػػطر نا ، ج اسػػتوامض لػػل(( 
م : ((كةػػكلاـ : سػػعل يعسىػػل : ...كػػافك ايصػػؿ : سػػعاٍت يعػػسي الصػػةاح لمجػػكهر 

 )) كجػػاّ فػػي لسػػاف العػػرب ج ػػف ميظػػكر : ((السػػعل كالسػػعاه كالسػػعاهض :  (ْ(زوػػدو
ًخعكض الةمـ ، كةوؿ يووض الةمػـ ، ك صػمل ، الخعػض كالةركػض ، كةوػؿ : الجاػؿ ، 

ػػػل ، سػػػع ػػػل ، كر وىػػػل ، كيعسى انا ، كهػػػك ةروػػػب  عإػػػل مػػػف  عػػػض ، كةػػػد سػػػعل ةممى
                                                 

  ِّْ( ص  ُ(

 . ْٔ، كويظر تعسور غروب الور ف ج ف ةتو ض ص  ْٔٔ/ُ( جامع ال واف  ِ(

)ّ  )ِ/َُُٕ-ُُُٕ . 

  ْٖٗ( ص  ْ(
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كسػػػػػعاها ، كسػػػػػعاهض  : ةممػػػػػل عمػػػػػ  السػػػػػعل...كوواؿ : سػػػػػعل فػػػػػّفه ر وىػػػػػل :  ذا 
...كةػػػكؿ الم ػػػركوف : لمي ػػػي صػػػم  ا  ّن ػػػل : خسػػػرها جا جامػػػل ...كسػػػعل يعسى
يا...كةػػػػػاؿ مجاهػػػػػد :  عموػػػػػل كسػػػػػمـ :  تسػػػػػعلل  ةّميػػػػػا ، معيػػػػػاه :  تجاكػػػػػؿ  ةّمى

: ((السعل...ك صػػمل :  كجػػاّ فػػي تػػاج العػػركس لمز وػػدم (ُ(السػػعول : الجاهػػؿ(( 
الًخعكػػػػػض كالةركػػػػػض ،  ك الجاػػػػػؿ ، كهػػػػػك ةروػػػػػب  عإػػػػػل مػػػػػف  عض...كةػػػػػد سػػػػػعل 

 . (ِ(يعسىل...ةممل عم  السعل (( 
 ذف ايصػػؿ الػػذم اسػػتيد  لوػػل  صػػةاب هػػذا الكجػػل مػػف ا عػػراب ، ج 

  صؿ لل في كّـ العرب . 
 ةػػاؿ الزجػػاج : (( ف : سػػعل يعسىػػل :  معيػػ  : سػػعل فػػي يعسػػل ،  جٌ -ِ

ًذفت ةركؼ الجر في غور مكإػع...كالوكؿ الجوػد  ًذفت ، كما ةي  فك  (في(  ةي
عيدم في هذا :  فك  (سعل(  في مكإػع  (جاػؿ(  فػالمعي  ، كا  عمػـ :  ٌج 

 (ّ(مف جاؿ يعسىل ،  م : لـ وعكر في يعسل...كعيدلم كما عيدلم((

(يعسػل( التجاّ الزجاج  ل  التإموف دلوؿ عم  عدـ اةتياعػل  يصػب  
، عم  يزع الخافض ، هذا مف جال ، كمف جال  خرل ، فود جػاّ فػي تعسػور 
الط رم ، كالتاذوب ، كالمسػاف ، كالتػاج ، كمػا توػدـ  يعنػا  ف ايصػؿ فػي معيػ  
السػػعل : هػػك الخعكػػض ، كالةركػػض ،  ك الجاػػؿ ، كةػػد ةػػاؿ ا ػػف ةتو ػػض : ((السػػعل : 

 (ٓ(  م : جاؿ(( كةاؿ ا ف درود : ((كسعل الرجؿ ،( ْ( الجاؿ((

                                                 

)ُ  )ٕ/َِّ-َِْ . 

)ِ  )ّٔ /ُٖٗ-ُٗٗ . 

عرا ل  ّ(  . ُْٖ/ُ( معايي الور ف كاع

 . ْٔالور ف ص ( تعسور غروب ْ(

 . . ْٖٗ/ِ( جمارة المغض :  ٓ(
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فػّ معيػ   ذف لتإػمويل معيػ  الجاػػؿ ، فوكػكف  (سػعل(  ةػد يصػػب    
 (يعسل(   صالض ج تإموينا.

ةاؿ العراّ : ((كالعرب تكةع (سعل(  عمػ   (يعسػل( ، كهػي معرفػض  -ّ
؛ ييل ميعسلر(( 
((ك يكر ال صروكف هذا الوكؿ ، كةالكا : ج تكػكف المعسلػرات ( ُ(
ػػًعلى يىٍعسىػػلي(  ٌج   ٌج يكرات...كةػػاؿ ػػف سى  عػػض اليةػػكووف فػػي ةكلػػل تعػػال  : (ً ٌج مى

ًذفٍت ةركؼ الجر فػي غوػر  ذفٍت ، كما ةي مف سعل في يعسل ،  ٌج  ٌف (في(  ةي
 (ِ(مكإع(( 

كالموصػػكد  المعسلػػر : مصػػطم  التمووػػز عيػػد ال صػػرووف ، فال صػػروكف 
يػػدهـ ج وكػػكف  ٌج يكػػرة ؛ لػػذلؾ  ذف لػػـ وعر ػػكا (يىٍعسىػػلي( معسلػػرنا ؛ يفك المعسلػػر ع

اإطركا  ل   عرا ػل ميصػك نا عمػ  يػزع الخػافض ،  توػدور : سػعل فػي يعسػل ، 
فاػػػذا ا عػػػراب غوػػػر مو ػػػكؿ ؛ ييػػػل ةػػػكؿ مإػػػطرٍّ ، كةػػػكؿ المإػػػطٌر ج ويعىػػػككؿ 
عموػػل ، هػػذا مػػف جاػػل ، كمػػف جاػػل  خػػرل ، فػػإفك العػػراّ ةػػد  ةسػػف فػػي ا جا ػػض 

ض ، فود ذكر العػراّ ؛ كمػف يوػؿ كّمػل ،  ف يةػك : عف كةكع المعسلر هيا معرف
سعل زوده يعسىل ،   صمل : سعاٍت يعسي زودو ، فمما  يسًيد الععؿ مف اليعس ،  ل  
صػػاة اا الػػذم هػػك (زوػػد(  الكاةػػع مإػػافنا  لوػػل ، خػػرج مػػا  عػػده ميعسػػرنا  ؛ لوػػدٌؿ 

الميعىسلػر ج عم   ف السعل فول ، ككاف ةكمػل  ف ووػاؿ : سػعل زوػد يعسنػا  ؛ يفك 
وكػػػكف  ٌج يكػػػرة ، كلكيػػػل تيػػػًرؾ عمػػػ   إػػػافتل ، كيصػػػب كيصػػػب اليكػػػرة ت ػػػ واا 

 (ّ( ل

                                                 

 .  ِٔ/ُ( معايي الور ف  ُ(

 . َُُٕ/ِ( تاذوب المغض  ِ(

 َُٕٗ/ِ، كالتاػػذوب  ْٔٔ/ُ، كجػػامع ال وػػاف  ِٔ/ُ( ويظػػر : معػػايي الوػػر ف لمعػػراّ  ّ(
 . ُٗٗ/ّٔ، كالتاج  َِّ/ٕ، كالمساف  ْٖٗكالصةاح 
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ػف وىٍرغىػبي -ْ مى الوكؿ  اليصب عم  يزع الخػافض فػي ةكلػل تعػال  : (كى
ـى ً ٌج مىف سىًعلى يىٍعسىلي( }ال ورة  مكًض ً ٍ رىاًهو { ج وكافػؽ تعسػور ا وػض ، ةػاؿ َُّعىف مل

ػػػل ، ك ك واػػػا ، توػػػكؿ : سػػػعاتى   ػػػك ع وػػػدة : ((سػػػ عل يعسػػػل :   م :  همػػػؾ يعسى
( ِ(كةاؿ ايخعش : ((فزعـ  هؿ التاكوؿ  يكل في معي  : سعكل يعسىل(( ُ(يعسىؾ(( 

كةػػػاؿ الزجػػػاج : ((كذهػػػػب وػػػكيس  لػػػػ   ف (فًعػػػؿ(  لمم الغػػػػض ، كمػػػا  فك (فعكػػػػؿ( 
وػػػكؿ : لمم الغػػػض ، فػػػذهب فػػػي هػػػذا مػػػذهب  هػػػؿ التاكوػػػؿ ، كوجػػػكز عمػػػ  هػػػذا ال

سىًعٍاتي زودنا ،  معي  : سىعكٍاتي زودنا ، كةاؿ   ػك ع وػدة ، معيػاه :  همػؾ يعسىػل ، 
 ( ّ(ك ك ؽ يعسىل ، فاذا غور خارج عف مذهب  هؿ التاكوؿ ، كمذهب وكيس(( 

كممػػػا ووكػػػكم مػػػذهب  هػػػؿ التاكوػػػؿ الةػػػدوث المرفػػػكع ، فوػػػد سػػػئؿ الي ػػػي 
، الًكٍ ري :  ف تىٍسػعىل الةػؽك ، كتىٍغمىػطى ،صم  ا عمول كسمـ ، عف الًكٍ ًر ، فواؿ 

 م : تسػػتةورهـ ، كتسػػتخٌؼ   ػػاياـ  ((كفػػي الةػػدوث :  يكمػػا ال غػػي  (ْ(اليػػاسى 
ػػػػل( ( ٓ(مػػػػف سػػػػًعل الةػػػػؽك ،  م : مػػػػف جامػػػػل((  كةػػػػاؿ الزمخ ػػػػرم : (((سػػػػعل يعسى

امتاياػػػػا ، كاسػػػػػتخؼك  اا...كةوػػػػؿ ايتصػػػػػاب  (الػػػػيعس( عمػػػػػ  التمووػػػػز ، كةوػػػػػؿ 
فػػػػػي يعسػػػػل...كالكجل ايكؿ ، ككعػػػػػ   ػػػػاهدنا لػػػػل  مػػػػػا جػػػػاّ فػػػػػي  معيػػػػاه : سػػػػعل

 )) الةػػػػدوث : الًكٍ ػػػػري  ف تسػػػػعل الةػػػػؽك كتغمػػػػصى اليػػػػاسى
كةػػػػاؿ ا ػػػػف عطوػػػػض :  (ٔ(

                                                 

  ّْ( مجاز الور ف ص  ُ(

 ُُُ( معايي الور ف ص  ِ(

عرا ل  ّ(   َُٕٗ/ِكويظر : التاذوب لأزهرم  ُّٖ/ُ( معايي الور ف كاع

  َِّ/ٕ، كلساف العرب  َُُٕ/ِ(  التاذوب  ْ(

  ُٗٗ/ّٔ( التاج  ٓ(

  ُٖٗ-ُٖٖ/ُ( الك اؼ  ٔ(
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((كةكػػ  ذعمػػب كالم ػػرد  ف  (سػػعل(   كسػػر العػػاّ ، وتعػػدكل كػػػ(سعكل(  عػػت  العػػاّ 
 ( ُ(ك دلها(( 

 ف اليصػػب  كةػػد ي كػػل   ػػك ةوػػاف اييدلسػػي عمػػ  ةإػػوض مامػػض ، كهػػي
ػػًعلى(  سػػماعي  ػػاذ   إجمػػػاع اليةػػاة ، فوػػد ةػػػاؿ :  عمػػ  يػػزع الخػػافض فػػػي  (سى
((ك مػا  سػػواط ةػرؼ الجػػر ، ك صػػمل مػف : سػػعل فػػي يعسػل ، فػػّ ويواس...ك ٌمػػا 
التإموف فّ ويواس ، ك مكػا يصػ ل  ف وكػكف مععػكجن  ػل ، كوكػكف الععػؿ وتعػدل 

رد ةكوػا  ف  (سػًعل(  كسػر العػاّ ،  يعسل ، فاك الػذم يختػاره ، يف ذعم نػا كالم ػ
كهذا هك الكجل الذم اختػاره السػموف  ( ِ(وتعدل  كػ(سعكل(   عت  العاّ ك دلها(( 

الةم ػػػي مػػػف  ػػػوف سػػػػ عض  كجػػػل فوػػػاؿ : (( ةكلػػػل : (يعسػػػػل(  فػػػي يصػػػ ل سػػػػ عض 
كاختػػار هػػذا الكجػػل  (ّ( كجػػل .  ةػػدها ، كهػػك المختػػار ،  ف وكػػكف مععػػكجن  ػػل(( 

اسػػػتيادنا الػػػ  مػػػا ةكػػػي عػػػف ذعمػػػب كالم ػػػرد ، كاسػػػتيادنا الػػػ  الةػػػدوث المرفػػػكع :  
الًكٍ ػػري  ف تسػػعل الةػػؽك كتغًمػػصى اليػػاسى ، الػػذم مػػر ذكػػره 
كالغمػػص كالغمػػط  ( ْ(

 معيواهما كاةد .
قىػػػاليكٍا كيكنيػػػكٍا ويػػػكدنا أىٍك : اوتػػػدل أك اقتػػػدل : قػػػاؿ ا تعػػػالى -ْ )كى

( البقرة :  ػا كىػافى ًمػفى اٍلميٍشػػًرًكيفى مى ًنيفنػا كى ـى حى ػارىل تىٍىتىػديكٍا قيػٍؿ بىػٍؿ ًممَّػةى ًإٍبػػرىاًوي نىصى
ةاؿ العراّ في  عػراب (ًممكػض( : (( فػإف يصػ تاا  ػػ(يككف( كػاف صػكا نا ، { ُّٓ

ف يص تاا  ععػؿ مإػمر كػاف صػكا نا ، كوكلػؾ :  ػؿ يت ػ ( ٓ(ع (ممػض ا ػراهوـ ( كاع

                                                 

  ُِِ/ُ( المةرر الكجوز  ُ(

  ْٔٓ/ُ( ال ةر المةوط  ِ(

 . َُِ/ِ( الدر المصكف  ّ(

  َُِ/ِر يعسل ( المصد ْ(

  َُٕ/ِ( ركاه ا ف ةي ؿ في مسيده  ِ(

  ْٔ/ُ( معايي الور ف  ٓ(
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كةاؿ   ك ع ودة : (( ايتصب ، يفك فول إمور فعؿ ، كافك مجازة ،  ػؿ ات عػكا 
ك: (عمػػػػوكـ( ، اسػػػػـ فعػػػػؿ  مػػػػر (  ُ(ممػػػػض ا ػػػػراهوـ ،  ك : عمػػػػوكـ ممػػػػض ا ػػػػراهوـ(( 

(  كجػل ذّذػض  ـى ( ، كةاؿ الط رم : (( كفػي يصػب ( ىػٍؿ ًممكػضى ً ٍ ػرىاًهو  معي   (الـز
يت ػػع ممػػض   ػػراهوـ ةيوعنػػا ، ذػػـ وةػػذؼ  (يت ػػع( الذايوػػض ، كوعطػػؼ ،  ةػػدها... ؿ 

 ػ(الممض( ، عم   عراب الواكدوض كاليصرايوض ، كا خػر :  ف وكػكف يصػ ل  ععػؿ 
مإػمر ،  معيػػ  (يت ػػع( ، كالذالػػث :  ف وكػػكف  روػػد :  ػػؿ يكػػكف  صػػةاب ممػػض 
  ػػػػػراهوـ ،  ك  هػػػػػػؿ ممػػػػػض   ػػػػػػراهوـ  ، ذػػػػػػـ ةػػػػػذؼ (ايهػػػػػػؿ( ، ك(ايصػػػػػػةاب( ، 

كةػػاؿ ا ػػف ايي ػػارم : (((ممػػض( ميصػػكب  ععػػؿ (ِ(ك ةومػػت  : (الممػػض(  مواماػػا((
مإمر ، تودوره :  ؿ يت ع ممض   راهوـ ، كزعـ الككفوكف  فك توػدوره :  ػؿ يكػكف 
 هػػؿ ممػػض   ػػراهوـ ، كالكجػػل ايكؿ  كجػػل الػػكجاوف ، يٌيػػؾ تعتوػػر فػػي هػػذا الكجػػل 

إػػػمار ا لمإػػػاؼ ، كا إػػػمار  لػػػ   إػػػمار  عػػػد  إػػػمار ،  إػػػمار الععػػػؿ كاع
عمػػػػ  هػػػػذا الةػػػػد مػػػػف المتيػػػػاكجت ال عوػػػػدة ، فػػػػّ وصػػػػار  لواػػػػا مػػػػا كجػػػػد عياػػػػا 

 ( ْ(كةاؿ ا ف عطوض : (( كةوؿ : ييص ت عم  ا غراّ(( ( ّ(ميدكةض(( 
و ػػػدك  ف المعسػػػروف ةػػػد ذكػػػركا مػػػا  مكػػػف  ف وػػػذكركه مػػػف  كجػػػل  عػػػراب   

 ػػل اسػػتيادنا  لػػ   (ممػػض(  ٌج اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض ، ك كؿ مػػف يوػػؿ الوػػكؿ
كتػػػب التعسػػػور التػػػي رجعػػػت  لواػػػا : الورط ػػػي ، فوػػػاؿ : ((كةوػػػؿ المعيػػػ  :  ػػػؿ 

ككذلؾ   ػار ( ٓ(ياتدم  ممض   راهوـ ، فمما ةذؼ ةرؼ الجر صار ميصك نا(( 
                                                 

  ّٓ( مجاز الور ف ص ُ(

عرا ػػػل   ّٓٔ/ُ( جػػػامع ال وػػػاف  ِ( ، كم ػػػكؿ  عػػػراب  ُٖٔ/ُكويظػػػر : معػػػايي الوػػػر ف كاع
 . َُِ/ُكال يواف في  عراب الور ف  ُّٗ/ُ، كالك اؼ  ّٕ/ُالور ف 

   ُِْ/ُلور ف ( ال واف في غروب  عراب ا ّ(

   ُِْ/ُ( المةرر الكجوز   ْ(

  ُّٗ/ِ( الجامع يةكاـ الور ف  ٓ(
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مكػا عمػ   يكػل ميصػكب عمػ  ا غػراّ    ار الول   ك ةواف اييدلسي  وكلل : ((كاع
ػػا عمػػ   يكػػل  ميصػػكب عمػػ  ،  م : الزمػػكا ممػػض   ػػراهوـ ، ةالػػل   ػػك  مك ع وػػدة ، كاع

كالسػػػموف الةم ػػػي  وكلػػػل : ((الرا ػػػع  :  يكػػػل ( ُ( سػػػواط الخػػػافض ،  م :  ممػػػض(( 
ميصكب عم   سواط ةرؼ الجر ، ايصؿ : يوتدم  ممض   راهوـ ، فممكا ةذؼ 

 ( ِ(الةرؼ ايتصب(( 

ك ػػػػػذكر الكجػػػػػل ايخوػػػػػر كةعػػػػػت مازلػػػػػض التوموػػػػػد ايعمػػػػػ  ، يفك الوػػػػػكؿ 
 اليصب عم  يزع الخػافض الػذم  ػاع فػي كتػب اليةػك كالتعسػور ةػد ةصػد  ػل 
يزع الخافض ، ج يزع الععؿ معل ، فود جاز الوكؿ  ل تومودنا لميةاة الودام  لك 
كاف الععؿ ياتدم ،  ك يوتدم مذككرنا ،  م : لك ةوؿ في الكّـ : كةػالكا ككيػكا 

ػا كتوموػدنا هكدنا  ك يصارل تاتدكا ةؿ  ؿ يوتدم ممػض   ػراهو ـ ةيوعػا ، لجػاز ات اعن
ػػا الوػػكؿ  ػػل ، كالععػػؿ المتعػػدم   عػػراب (ًممكػػضى( ميصػػك نا عمػػ  يػػزع الخػػافض ،  مك
 ةػػرؼ الجػػر غوػػر مػػذككر،  فاػػذا مػػا ج عّةػػض لػػل ال تػػض  ػػالوكؿ  اليصػػب عمػػ  

 يزع الخافض .
كالةوووػػض  فك ذمػػض عامػػؿ لػػـ ودخمػػل اليةػػاة كالمعسػػركف فػػي ةسػػ اياـ ، 

إول يظـ الكّـ ، كهذا هك عامؿ اليصب في اجسػـ (ًممكػضى( ، ييكػل كهك ما ووت
متعمػػؽ  خ ػػر : (كػػاف( ،  الميصػػكب فػػي ةإػػوض اجت ػػاع التػػي تؤلػػؼ المةػػػكر 
ايساسي ، كالدلوؿ عم  ذلؾ  فك جموع ايكجل ا عرا وض مسػتكةاة مػف المعيػ  

عامػؿ ا غػراّ العاـ الذم في ايوض المتمذؿ  ةجوػض اجةتػداّ ، فاػك لػـ ويصػب  
،  ك  إسػواط ةػرؼ الجػر ،  ك  ػالعطؼ  ك  ععػػؿ مإػمر ، توػدوره كػذا ككػػذا ، 
  ؿ يصػب  عامػؿ السػواؽ ، كمػف يظػائره فػي الوػر ف الكػروـ ، يصػب (تىٍصػًدوؽى(

لىػػًكف تىٍصػًدوؽى :  في ةكلل تعال  مىا كىافى هىػذىا اٍلويػٍر في  ىف ويٍعتىػرىل ًمػف ديكًف المٌػًل كى (كى

                                                 

  َٖٓ/ُ( ال ةر المةوط  ُ(

  ُّٓ/ِ( الدار المصكف  ِ(
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(}وكيس : الكػػػػًذم  ىػػػػوٍ  ٍوػػػػبى ًفوػػػػًل ًمػػػػف ركبل اٍلعىػػػػالىًموفى تىٍعًصػػػػوؿى اٍلًكتىػػػػاًب جى رى ٍوػػػػًل كى فى وىدى
ػًدوذنا :  {كةكلل تعال ّٕ ػا كىػافى ةى ـٍ ًعٍ ػرىةه جٍكًلػي ايىٍل ىػاًب مى ًصًا (لىوىٍد كىافى ًفي ةىصى

ّو  ػػٍي تىٍعًصػػوؿى كيػػؿك  ى ٍوػػًل كى لىػػػًكف تىٍصػػًدوؽى الكػػًذم  ىػػٍوفى وىدى ػػضن للوىػػٍكـو  ويٍعتىػػرىل كى كىهيػػدنل كىرىٍةمى
(}وكسؼ :   { ُُُويٍؤًمييكفى

ػػػاًكره -ٓ ٍيػػػرنا فىػػًإفَّ المٌػػػهى شى ػػف تىطىػػػكَّعى قى مى تطػػٌكع : قػػػاؿ ا تعػػػالى :  )كى
ًميـه( البقػػػػػرة :   عػػػػػرب ا ػػػػػف ايي ػػػػػارم (خوػػػػػرنا(  ميصػػػػػك نا عمػػػػػ  يػػػػػزع { ُٖٓعى

ل ، كالتوػدور : كةاؿ العك رم : (((خورنا( ، ميصكب  ايكل مععكؿ  ػ (ُ(الخافض 
ػػػًذؼ الجػػػر ، كصػػػؿ الععػػػؿ ، كوجػػػكز  ف وكػػػكف صػػػعض لمصػػػدر  ػػػا ةي  خوػػػر ، فممك

مةذكؼ ،  م : تطكعنا خورنا((
 )ِ)  

ت ػػػػػوكف مػػػػػف كػػػػػّـ سػػػػػو كول ، كمػػػػػا توػػػػػدكـ ،  فك الميصػػػػػكب عمػػػػػ  يػػػػػزع  
الخػػافض هػػك غوػػر المععػػكؿ  ػػل ، فػػايكؿ مػػا كػػاف فػػي ايصػػؿ مجػػركرنا  ةػػرؼ 

فل ، كالعك رم خمط  وف المصػطمةوف ، كالوػكؿ جر  صمي ، فويتصب عيد ةذ
  افك  (خورنا( ميصكب عم  يزع الخافض ج وو ؿ  ٌج   ركط ذّذض ، هي :

  ف وي ىوكفى سٌر التةكؿ مف الجر  ل  اليصب .-ُ
  ف وي ار  ل  العرؽ في المعي   وف الجر كاليصب .-ِ
  ف وكػػػكف الععػػػؿ إػػػمف ايفعػػػاؿ السػػػماعوض التػػػي جػػػاز يصػػػب مػػػا-ّ

 تعدكل  لول  ةرؼ الجر .
كهػػػػذه ال ػػػػركط الذّذػػػػض غوػػػػر متػػػػكافرة فػػػػي الععػػػػؿ (تطػػػػككع(  فػػػػي ا وػػػػض 
الكرومض ، كغواب ال رط ايكؿ ، كالذايي وجعؿ يصب (خورنا( ، ع ذنا ج معيػ  
لػػل ، كفومػػا وتعمكػػؽ  ال ػػرط الذالػػث ، فػػإفك الوػػكؿ  ػػافك (خوػػرنا( يصػػب عمػػ  يػػزع 

                                                 

 . َُّ/ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف  ُ(

 . َُٗ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ِ(
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ي ةكػػـ ال ػػذكذ ؛ لػػذلؾ   ػػور  لػػ  هػػذا الكجػػل الخػػافض وػػدخؿ ا وػػض الكرومػػض فػػ
  ايكل غور مووس ، كجعؿ كيصب (الدوار( ،  ذكذنا في ةكؿ ال اعر :  

تمركف الدوارى كلـ تعكجكا      .....................       
)ُ) 

فوجػػب  ذف التخمٌػػػي عػػػف ايخػػذ  اػػػذا ا عػػػراب ، كج سػػوما عيػػػد كجػػػكد 
ركو اػػػا ، كةػػػد   ػػػار  لوػػػل العك ػػػرم ،  عػػػراب  خػػػر  ةػػػرب  لػػػ  معيػػػ  ا وػػػض كت

ػػا خوػػرنا((   (ِ(  وكلػػل : ((كوجػػكز  ف وكػػكف صػػعض لمصػػدر مةػػذكؼ ،  م : تطكعن
عراب ذاف ، كهك جعؿ (خوػرنا( ، ميصػك نا عمػ  الةالوػض ، كمػا  يكيػي   ػـ فػي  كاع
ا وػػػض معيػػػ  المععػػػكؿ يجمػػػل ،  م : كػػػافك المعيػػػ  :  فك مػػػف تطػػػككع ، ككايػػػت 

 تطكع فعؿ الخور ، فجزاؤه ما ايتات  ل ا وض .غاوتل مف هذا ال
ـٍ -ٔ ـٍ أىف تىٍستىٍرًضػػعيكٍا أىٍكءىدىكيػػ ٍف أىرىدت ػػ استرضػػع : قػػاؿ ا تعػػالى : )كىاً 

كًؼ كىاتَّقيػكٍا المٌػهى كىاٍعمىميػكٍا أىفَّ المٌػهى  مٍَّمتـي مَّػآ آتىٍيػتـي ًبػاٍلمىٍعري ـٍ ًإذىا سى مىٍيكي نىاحى عى فى ى جي
ميػػك ػػا تىٍعمى (  البقػػرة ًبمى  كجدكػػـ : ميصػػكب عيػػد جماػػكر اليةػػاة { ِّّفى بىًصػػيره

كالمعسػػػروف عمػػػ   سػػػواط ةػػػرؼ الجػػػر ؛ يفك  (استرإػػػع( عيػػػدهـ وتعػػػدكل  لػػػ  
مععػػكلوف ، ايكؿ : وتعػػدكل  لوػػل  يعسػػل ، كالذػػايي : وتعػػدكل  لوػػل  ةػػرؼ الجػػر، 

 (ّ(كالتودور :  ف تسترإعكا مرإعض يكجدكـ
سػػروف ذه ػػكا  لػػ   فك ( كجدكػػـ( الميصػػك ض ، هػػي فجماػػكر اليةػػاة كالمع

فػػي ايصػػؿ مجػػركرة ، كالتوػػدور : يكجدكػػـ ،  ٌج  يلػػي لػػـ  جػػد  ةػػدنا مػػياـ مػػف 
  ػػار  لػػ  سػػٌر التةػػكؿ الػػدجلي مػػف الجػػٌر  لػػ  اليصػػب ، فاػػذا الكجػػل  ذف مػػف 

                                                 

 . ُِٗ/ِ( ويظر : الدر المصكف  ُ(

 . َُٗ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ِ(

عرا ػػل لمزجػػاج  ّ( عػػراب الوػػر ف لميةػػاس ص  ِٖٔ/ُ( ويظػر : معػػايي الوػػر ف كاع ،  ٖٗ، كاع
، كال ةػػر  َُٓ/ُ، كالت وػػاف فػػي  عػػراب الوػػر ف  َُٔ/ُكال وػػاف فػػي غروػػب  عػػراب الوػػر ف 

 . ّْٕ/ِ، كالدر المصكف  ّْٗ-ّْٖ/ِالمةوط 
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ا عػػراب مػػردكد ؛ لمػػا ذكريػػاه ؛ ييكػػل  ػػدكف ا  ػػارة  لػػ  ذلػػؾ ، وجعػػؿ يصػػب 
دكػػـ( فػػي ا وػػض ع ذنػػا مػػف جاػػض ، كيصػػ نا  ػػاًذا مػػف جاػػض  خػػرل ، كهػػذا مػػا ( كج

تيزكه عيل الور ف الكروـ ، وإاؼ  ل  ذلؾ  يكل ج مسكغ لمسوكط في هذا الماخذ 
عػػػػراب  خػػػػر ، كهػػػػك مػػػػا ذكػػػػره الزمخ ػػػػرم  فك  ، مػػػػا داـ هيػػػػاؾ مػػػػذهب  خػػػػر كاع

مععكلػل الذػايي ،   (استرإع(  وتعػدكل  لػ  مععكلوػل  يعسػل ، فوكػكف  ( كجدكػـ(
كةػػػاؿ   ػػػك   (ُ(كايكؿ مةػػػذكؼ ، كالمعيػػػ  :  ف تسترإػػػعكا المراإػػػع  كجدكػػػـ 

ةٌوػػاف اييدلسػػي : ((كاسػػتععؿ : هيػػا لمطمػػب ،  م : طم ػػتي مػػف المػػر ة  رإػػاع 
ّى ، كاسػػتطعمتي عمػػػرنا الخ ػػػزى ،  م :  الكلػػد ، كمػػػا توػػػكؿ : استسػػووتي زوػػػدنا المػػػا

يػػي ، فكمػػا  فك الخ ػػز كالمػػاّ ميصػػك اف ، طم ػػتي ميػػل  ف وسػػوويي ، ك ف وطعم
كلػػػوس عمػػػ   سػػػواط الخػػػافض ، كػػػذلؾ :  كجدكػػػـ ، ميصػػػكب ج عمػػػ   سػػػواط 

لذلؾ وككف مف الخمط ، كالم س  ف يسػمي الميصػكب عمػ  يػزع  (ِ( الخافض((
 الخافض مععكجن  ل .

كجػػػاّ فػػػي لسػػػاف العػػػرب : ((ةػػػاؿ ا ػػػف  ػػػٌرم : كتوػػػكؿ : استرإػػػعتي  
المر ة كلدم ،  م : طم تي مياا  ف ترإعل ، ةاؿ ا تعال  : ( ىف تىٍستىٍرًإعيكٍا 

(}الوػػػرة :  ـٍ كالمععػػػكؿ الذػػػايي مةػػػذكؼ ،  م : تسترإػػػعكا  كجدكػػػـ  {ِّّ ىٍكجىدىكي
فك المرإػػػػعض هػػػػػي مراإػػػػع ، كالمةػػػػذكؼ عمػػػػػ  الةوووػػػػض المععػػػػػكؿ ايكؿ  ؛ ي

العاعمػػػض  الكلػػػد...كةك  الةػػػكفي فػػػي ال رهػػػاف فػػػي  ةػػػد الوػػػكلوف  يكػػػل متعػػػدٍّ  لػػػ  
 ( ّ(مععكلوف(( 

                                                 

 . ِٕٕ/ُ( ويظر : الك اؼ  ُ(

 . ّْٗ/ِ( ال ةر المةوط  ِ(

  ٔٓ/ُِكويظر : تاج العركس  ُٔٔ/ٔ(   ّ(
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فإعراب ( كجدكـ( ، مععكجن  ل مو كؿ ؛ ييكل ةائـ عم  معي  المععكلوض 
،  مكا الوكؿ  افك ( كجدكـ(  ميصكب عم  يزع الخػافض ، فػإيلي ج  درم كوػؼ 

 ماكر ؛ ييكل ةكؿ فارغ مف كؿ مةتكل . استساغل الج
لىػػًكف ءَّ تيكىاًعػديكويفَّ ًسػر ا ًإٌء أىف تىقيكليػكٍا (كاعدى : قاؿ ا تعالى :  -ٕ كى

كفنا(  البقرة   ةوؿ في  عراب (سركا( ايةكاؿ ا توض  :{ ِّٓقىٍكءن مٍَّعري
( يٌيػل  معيػ   : اليكػاح ،-ُ كالتوػدور : ج   يل مععكؿ  ل لػ(تيكىاًعديكهيفك

ا .  تكاعدكهف يكاةن
 ٌيػػػػل مصػػػػدر فػػػػي مكإػػػػع الةػػػػاؿ ،  معيػػػػ  مسػػػػتٍخعوف ، كالمععػػػػكؿ -ِ

 مةذكؼ ، كالتودور : جتكاعدكهف اليكاح سًرا .
  ٌيل صعض لمصدر مةذكؼ ،  م : ج تكاعدكهف مكاعدة سرنا .-ّ
  ٌيل  تودور : في سرٍّ ، فوككف (ًسًرا(  ميصك نا عم  الظرفوض .-ْ
ل ميصػػكب عمػػ  يػػزع الخػػافض ،  م : عمػػ  سػػرو ،  م : عمػػ   ٌيػػ-ٓ

لػ   يكاح ، يف الععػؿ : كاعػد ،  وتعػدل  لػ  مععػكلوف ،  لػ  ايكؿ  يعسػل ، كاع
الذػػػايي  ةػػػػرؼ الجػػػر ( لػػػػ ( ، فممػػػا ةػػػػذؼ ةػػػرؼ الجػػػػر ، كصػػػؿ  لوػػػػل الععػػػػؿ 

  (ُ(فيص ل
كفوما وتعمؽ  الكجػل ايخوػر ةػاؿ ا ػف ه ػاـ  (((عمػ ( : عمػ  كجاػوف 

 :  ف تككف ةرفآ...ةكلل   ةدهما
 تةفح فت دم ما  اا مف ص ا ضو   ك خعي الذم لكج ايس  لوإايي

                                                 

،  ََُ/ُ، كم ػػكؿ  عػػراب الوػػر ف لمووسػػي  ٗٗ( ويظػػر :  عػػراب الوػػر ف لميةػػاس ص ُ(
  ُِٓ/ُكالت واف في  عراب الور ف لمعك رم 
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 م : لوإػػػ  عمػػػيك ، فةػػػذفت (عمػػػ ( ، كجعػػػؿ مجركرهػػػا مععػػػكجن ، كةػػػد ةمػػػؿ 
لىػػػًكف جك تيكىاًعػػديكهيفك ًسػػًرا ً ٌج  ىف تىويكليػػكٍا ةىػػٍكجن  ايخعػػش عمػػ  ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  : (كى

كفنا( }   (ُ({ م : عم  سر(( ِّٓال ورة مكٍعري
كو ػػػػدك  ف ا ػػػػف عطوػػػػض ةػػػػد ةسػػػػـ ايمػػػػر فػػػػي هػػػػذه ايكجػػػػل ا عرا وػػػػض 
المختمعػػػػض  وكلػػػػل : ((ذهػػػػب ا ػػػػف ع ػػػػاس ، كا ػػػػف ج وػػػػر ، كمالػػػػؾ ك صػػػػةا ل ، 
كال ػػػػع ي ، كمجاهػػػػد ، كعكرمػػػػض ، كالسيػػػػدلم ، كجماػػػػكر  هػػػػؿ العمػػػػـ ،  لػػػػ   فك 

، ك خػذ العاػكد فػي استسػرار مػيكـ  المعي  : ج تكاعدكهف  المكاعدة ، كالتكاذؽ
 ( ِ(كخعوض ، ك(ًسًرا( عم  هذا التاكوؿ يصب عم  الةاؿ ،  م : مستسروف (( 

كهػػذا هػػك المعيػػ  كالتعسػػور الػػذم ووطػػع  ػػإعراب : (ًسػػًرا(  ةػػاجن ، مػػف 
دكف ا عػػػػراب المختمػػػػؽ : اليصػػػػب عمػػػػ  يػػػػزع الخػػػػافض ، كغوػػػػره مػػػػف  كجػػػػل 

 اجعراب المذككرة .
مىػى بىٍعػضو  ا تعػالى :رفع : قػاؿ -ٖ ـٍ عى ػىي ػٍمنىا بىٍعضى ػؿي فىضَّ )ًتٍمػؾى الر سي

( البقرة :  ػػػػاتو ـٍ دىرىجى ػػػػىي رىفىػػػػعى بىٍعضى ـى المٌػػػػهي كى ػػػػف كىمَّػػػػ ػػػػٍنىيـ مَّ فػػػػي يصػػػػب { ِّٓمِّ
 (درجات( ، ستض  كجل ، هي :

 يكػل ةػػاؿ مػف ( عإػػاـ( عمػ  ةػػذؼ مإػاؼ ،  م : ذا درجػػات ، -ُ
  ك ذكم درجات .

 اةع مكةع الةاؿ . يكل مصدر ك -ِ
ػملف معيػػ  ( مكػ،( كالتوػػدور :  -ّ  يكػل مععػػكؿ ذػاف لػػػ(رفع(  عمػ   يكػػل إي

  مك،  عإاـ درجات .
  يكل  دؿ ا تماؿ .-ْ

                                                 

 . ُِْ/ُ( مغيي الم وب  ُ(

  ُّٔ/ُ( المةرر الكجوز  ِ(
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 يكل مصدر عم  معي  الععؿ ج لعظل ؛ يفك الدرجض  معي  الرفعػض -ٓ
 ، فكايكل ةوؿ : رفع  عإاـ رفعات .

، كذلػػؾ الخػػافض وةتمػػؿ  ف  يكػػل ميصػػكب عمػػ   سػػواط الخػػافض -ٔ
وكػػػػكف (عمػػػػ (   ك (فػػػػي( ،  ك ( لػػػػ ( ، كالتوػػػػدور : عمػػػػ  درجػػػػات ،  ك : فػػػػي 

ًذؼ ةرؼ الجر ايتصب ما  عده   (ُ(درجات ،  ك :  ل  درجات ، فممكا ةي
تودكـ في مكاإع مختمعض ذكر مآخذ الوكؿ  اليصب عم  يزع الخافض 

عرا اا ما واتي : ، كمف هذه المآخذ التي تتعمؽ  تعسور هذه ا وض  كاع
لك تامكمتى هذه ايكجل ا عرا وض ، لكجدتى  فك لكؿ كجل معياه ،  ٌج -ُ

كجػػل اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض ، فإيكػػل ج وػػدٌؿ عمػػ  معيػػ  ، فايخػػذ  ػػل  ذف 
في  عراب هذه ا وض وعيي  فراغاا مف مةتكاهػا ، كفػي هػذا تعطوػؿ لمتعسػور ، 

تراكوب لعظوػض ، ج ترمػز  لػ  دجلػض معيكوػض ، كتةكوؿ الور ف الكروـ  ل  مجرد 
  ك  ّغوض .
ػػػػا معيػػػػ  مػػػػف -ِ ػػػا كردت (درجػػػػات( ميصػػػػك ض ، فوػػػػد  روػػػد  اػػػػا ةتمن لمك

عرا اػػا ميصػػك ض عمػػ   معػػايي اجسػػـ الميصػػكب كالةػػاؿ ،  ك المععػػكؿ  ػػل ، كاع
يػػزع الخػػافض وعيػػي جعماػػا  معيػػ  المجػػركر الػػذم وةمػػؿ دجلػػض الةػػرؼ الػػذم 

ػػركت (درجػػات(   ػػالةرؼ   جػػركه ، كمػػا  يروػػد هػػذا المعيػػ  ال تػػض ؛ ييكػػل لػػك  روػػد لجي
الذم اختورت دجلتػل مػف دكف ايةػرؼ الجػاركة ايخػرل ، فايخػذ  ذف  اليصػب 
عم  يزع الخافض ويعىدح تةروعنا لدجلػض ا وػض ، كمػا  فك اليةػاة كالمعسػروف  وػكلاـ  

ا ةػد تػدخمكا فومػا  را ده ا ، فاػك ، سػ ةايل ، لػك  راد  اذا الكجل ، ويعىدحكف  وإن
 ما  رادكه ، فإيكل ما كاف وعجزه جر اجسـ  اةد  ةرؼ الجر التي ةدكركها .

مػػف ايكجػػل ا عرا وػػض ايخػػرل المػػذككرة ، الوػػكؿ  تإػػموف (رفػػع( ، -ّ
معي  ( مك،( كفي هذا الكجل مآخذ الوكؿ  اليصػب عمػ  يػزع الخػافض يعسػاا ؛ 

                                                 

 . ّٔٓ/ِ، كالدر المصكف  ُّٔ/ُور ف لمعك رم ( ويظر  الت واف في  عراب ال ُ(
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ا ت ةروعنا لدجلض ا وض ، كتدخّن فػي  رادة ا ، سػ ةايل ، فمػك  راد  يكل ويعىدح  وإن
ا ، تعػػال  ذكػػره ، مػػا  راده المعر ػػكف كالمعسػػركف مػػف الوػػكؿ  التإػػموف ، لمػػا 

ا  ف ووكؿ :  مك، ،  دجن مف : رفع .  كاف وعجزه  وإن
الدلوؿ عم   فك (رفع( ، متعدل  لػ  (درجػات( ،  يعسػل ، عػدـ كركد -ْ

فىػعى تعدل  ػر ، كهػي : ةػكؿ ا تعػال   (كىرى ول  لواا  ةرؼ الجر في المكاإع اييخى
(}اييعػاـ :  اتو ـٍ فىٍكؽى  ىٍعػضو دىرىجى كي ـٍ ){ كةكلػل تعػال  : ُٓٔ ىٍعإى ػاي فىٍعيىػا  ىٍعإى كىرى

(}الزخرؼ :  ػاتو كا ِّفىٍكؽى  ىٍعضو دىرىجى كا فىاي يػزي ذىا ًةوػؿى اي يػزي { كةكلػل تعػال  : (كىاًع
(}الزخرؼ :  وىٍرفىػعً  ػاتو ـى دىرىجى ـٍ كىالكػًذوفى  يكتيػكا اٍلًعٍمػ ييػكا ًمػيكي كعمػ   {ُُالمكػلي الكػًذوفى  مى

يةك هذه ا وات ةكلل تعال  : (كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ً ٍدًروسى ً يكػلي كىػافى ًصػدلوونا يكً ًوػا 
ًمًوا(}مروـ : ٔٓ} فىٍعيىاهي مىكىاينا عى  {ٕٓ-ٔٓ{ كىرى

يىػػػػػٍأميريكيـ كعػػػػد : قػػػػاؿ -ٗ ـي اٍلفىٍقػػػػرى كى ا تعػػػػػالى : )الشَّػػػػٍيطىافي يىًعػػػػػديكي
ًميـه( البقرة :  فىٍض ن كىالٌمهي كىاًسعه عى ٍنهي كى  {ًِٖٔباٍلفىٍحشىا  كىالٌمهي يىًعديكيـ مٍَّغًفرىةن مِّ

ػػًذفٍت ،  ةػػاؿ الزجػػاج : ((وعػػدكـ العوػػر : وعػػدكـ  ػػالعور ، كلكػػفك ال ػػاّ ةي
 اؿ ال اعر :ك فإ  الععؿ فيصب ، كما ة

 ىمٍرتيؾى الخورى فافعؿ ما  يًمٍرتى  ًل     فود تركتيؾى ذا ماؿو كذا ي ًب((     
 )ُ) 

ـي  يسػػاؿ الزجػػاج فػػي هػػذا الموػػاـ  يكػػؾ ةػػوف جعمػػتى ةكلػػل تعػػال  : (وىًعػػديكي
اذا لـ ت ر، كلك مجرد   ارة ،  ل  العرؽ في  (  صمل : وعدكـ  العور ، ًلمى اٍلعىٍورى

اليصب الػذم فػي ا وػض ، كمعيػ  الجػر فػي المذػاؿ كالتوػدور  المعي   وف معي 
ـي اٍلعىٍور( كلـ ووؿ كما  الذم جعمتل هك ايصؿ ؟! كلماذا ةاؿ ا تعال  : (وىًعديكي
هك ايصؿ : وعدكـ  العور ؟! لماذا جاّ ةكلل تعال  عم  خّؼ ايصؿ ؟!  ى 

 ػيّ مػف ذلػؾ ؛  وجوب لساف ةالل : لػـ  ذكػر هػذا كمكػل ،  ػؿ لػـ وخطػر   ػالي
 يفك اليةاة كالمعسروف ةد  جمعكا عم   فك اليصب كالجر معيوواما كاةد .

                                                 

عرا ل  ُ(  . ِٖٗ/ُ( معايي الور ف كاع
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وػػػػا سػػػػ ةاف ا ، هػػػػؤجّ اليةػػػػاة كالمعسػػػػركف الػػػػذوف اعتػػػػديا مػػػػياـ  ف  
وي اكيػػا فػػي مسػػائؿ كذوػػرة عمػػ   دؽ العػػركؽ الخعوػػض  ػػوف صػػوغض كصػػوغض ةرو ػػض 

كر مػػػع  فك العػػػرؽ  ػػػوف مياػػػا ، مػػػا  ػػػالاـ سػػػاككا هيػػػا   ػػػوف الميصػػػكب كالمجػػػر 
 معيوواما كاإ    اياما  اف كذور مف ايمذمض ؟!

لػػـ وػػرد فػػي الوػػر ف الكػػروـ تعػػدم (كعػػد(  لػػ  مععكلػػل الذػػايي  ال ػػاّ ،  
كلاذا يوكؿ : لك ةوؿ في الكّـ : وعدكـ ال ػوطاف  ػالعور، لكػاف المػراد  لصػاؽ 

وب  الجر هيا ، معي  الكعد  العور، كهذه ةإوض ج خّؼ فواا ، كوككف الترك
ّن  ػػإ راز هػػذه الدجلػػض ؛ فمػػـ ويعػػفى  دجلػػض العوػػر ، لػػذا وكػػكف الموصػػكد مػػف  م ػػتغ
العوػػػر معيػػػاه اجعتوػػػادم ،  ٌج  يكػػػل جػػػاّ ميصػػػك نا فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : (ال كػػػٍوطىافي 
( ييكػػل  روػػد  ف ووػػع مععػػكجن  ػػل ، كهػػذه ةإػػوض وجػػب  ف ج ويختىمىػػؼ  ـي اٍلعىٍوػػرى وىًعػػديكي

ػػا ، ك يروػػد  اػػذا المعيػػ  اسػػتوعا ل كاجةتػػكاّ عموػػل ؛ ممػػا اةتإػػ   ف فواػػا  و إن
وككف معي  ا وض :  فك ال وطاف وعدكـ العور ، العور الذم هك  اكسع معيػاه ، 
ك كؿ دججتل ، العور مف الماؿ ، كالعور مف العػز كالجػاه ، كالعوػر مػف اليصػر 

لعوػػػػر مػػػػف عافوػػػػض ال ػػػػدف كالغم ػػػػض ، كالعوػػػػر مػػػػف ايمػػػػف كايمػػػػاف كاييصػػػػار ، كا
كاطمئيػػاف ال ػػاؿ ، كالعوػػر مػػف الوياعػػض  مػػا ةسػػـ ا ، كالعوػػر مػػف رإػػ  ا ، 
كالعور مف ايجر كالذكاب ، كالعور مف ا سّـ كا وماف ، كالعور مف كؿ خوػر 

 ، خور الديوا كا خرة .   
هػػذا هػػك الماخػػذ العػػاـ ايكؿ الػػذم جػػاّ مػػف الوػػكؿ  اليصػػب عمػػ  يػػزع 

كالماخذ العاـ الذايي الذم كةع فول اليةاة كالموسركف مف جراّ هذا  الخافض ،
الوػػػكؿ المختمػػػؽ ، هػػػك الماخػػػذ يعسػػػل  الػػػذم كةػػػع فوػػػل الزجػػػاج هيػػػا ،  ذ  ةػػػاس 
الزجاج كّـ ا ، س ةايل ، عم  كّـ ال  ر ،  ؿ ةاسل عم  إركرة  عروض 

وػكؿ :  ىمٍرتيػؾى ، كال ػاعر مػدرؾ تمػاـ ا دراؾ  فك مػف ايفصػ  ، كاييسػب  ف و
 ػػػالخورى فافعػػػؿ مػػػا  يًمػػػٍرتى  ػػػل ؛ لوكػػػكف تركوػػػب ايمػػػر ايكؿ ، كتركوػػػب ايمػػػر 
الذػػايي عمػػ  يسػػؽ كاةػػد ،  ٌج  فك ال ػػاعر خػػالؼ هػػذا الػػيظـ ايمذػػؿ ، فةػػذؼ 
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ال ػػػػاّ مإػػػػطًرا ؛ يفك كزف ال وػػػػت جوسػػػػتووـ  ٌج  ةػػػػذفاا، كمػػػػف هػػػػذه الإػػػػركرة 
كاةػد مػياـ ، اليصػب عمػ  يػزع الخػافض ، ال عروض اسػتي ط اليةػاة ، كالزجػاج 

ك خإعكا لل لغض الور ف  ، فاـ  اذا العمؿ ، جعمكا لغض كتػاب ا  تا عػض لمغػض 
ال ػػػعراّ ، ككػػػاف ايكلػػػ  ةمػػػب هػػػذه المعادلػػػض ، ج يفك لغػػػض الوػػػر ف الكػػػروـ هػػػي 
ًإػػػعٍت الم يػػػض ايكلػػػ  فػػػي  ػػػا يفك اليةػػػك وػػػكـ كي ايفصػػػ  ، كاي مػػػ، ، كلكػػػف  وإن

، كايػػػت الغاوػػػض ميػػػل الةعػػػاظ عمػػػ  لغػػػض الوػػػر ف ، ج الةعػػػاظ عمػػػ  لغػػػض   ساسػػػل
ال ػػعراّ ، كايػػت الغاوػػض ايساسػػوض  ف يعاػػـ  لعػػاظ الوػػر ف الكػػروـ ، كمواصػػده ، 
ـك يخإػع لاػا  كتةووؽ هذه الغاوض وستكجب  ف يستي ط ميل  كجن ةكاعد المغض ، ذػ

غاوػػض  كج ػػت عمػػ  لسػػاييا ، كيوػػوس عمواػػا كػػّـ العػػرب ،  م : تةووػػؽ هػػذه ال
اليةػػاة كالمعسػػروف  ف وعسػػركا الوػػر ف ، كوعر ػػكه  وكاعػػد مسػػتواة مػػف الوػػر ف ، ج 

  وكاعد تؤخذ مف غوره .
ػػؿ كوػػؼ ةػػاس الزجػػاج  فصػػ  كػػّـ ، كهػػك كػػّـ رب العػػزة ، جػػؿ  كتامك
كعّ ،  إركرة  عروض ، فسوط في ماخذ ك ور مف ةوث لـ و ػعر ، كهػك  يكػل 
 اذا الوواس ةكـ عم   فك لغض الور ف الكروـ ، هي في مستكل هذه الإركرة ، 

ل ػػػعروض  ،  ػػؿ  ديػػػ  ، ييكػػػل جعػػػؿ لغػػػض الوػػػر ف الكػػػروـ تا عػػػض لمغػػػض الإػػػركرات ا
كالتػػا ع ةكمػػل  ف وكػػكف  ديػػ  مػػف المت ػػكع ، فاػػذه غعمػػض ك وػػرة ، كغعمػػض  خػػرل 
ـي   ك ػػػػػػر مياػػػػػػا ، كفػػػػػػي هػػػػػػذا المكإػػػػػػع ، كهػػػػػػك ةوػػػػػػاس ةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : (وىًعػػػػػػديكي

(}ال ورة :  {  وكؿ ال اعر :  مرتؾى الخورى ؛ لوستدؿ مف خّلل  عم  ِٖٔاٍلعىٍورى
رار يصب (الخور(  فػي كػّـ ال ػاعر  فك (العور(  في كّـ ا ييًصبى عم  غ

وىػػػٍاميريكيـ : ، مػػػف  جػػػؿ  ف وسػػػكغ ايخػػػذ  اػػػذا الووػػػاس ، كلػػػـ وةػػػتج  كػػػّـ ا  (كى
{ لوميػػع هػػذا الووػػاس ،  ك ج وعكػػر فوػػل ، مػػع  فك ةكلػػل ًِٖٔ اٍلعىٍة ىػػاّ(}ال ورة : 

وىػػػٍاميريكيـ ً اٍلعىٍة ىػػاّ(}ال ورة :   ػػػاعر :  {   ةػػػرب  لوػػػل مػػف ةػػػكؿ الِٖٔتعػػال  : (كى
  مرتؾى الخورى ، ييكل  عوب مكطف ال اهد ، كعطؼ عمول في السواؽ يعسل .
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هؤجّ هػـ اليةػاة الػذوف زعمػكا  يكاػـ جعمػكا لغػض الوػر ف الكػروـ مصػدرهـ 
يكمػػػا  ايكؿ فػػػي المغػػػض ، كهػػػؤجّ هػػػـ الػػػذوف زعمػػػكا  فك اليةػػػك يإػػػج كاةتػػػرؽ ، كاع

مػف   ػعار العػرب ، كلػوس  الذم يإج كاةترؽ ،  هك اليةػك الػذم اسػتي طكه 
اليةك الذم وستي ط مف كتػاب ا المجوػد ، كال ػاهد عمػ  ذلػؾ كذػرة الدراسػات 

 اليةكوض الور يوض التي ج تزاؿ مستمرة في يإكجاا .  
ؼي أىٍكًليىػا ني :  قكَّؼ-َُ ػكِّ ـي الشَّػٍيطىافي ييقى ػا ذىًلكيػ قػاؿ ا تعػالى : )ًإنَّمى

ػػػافيكفً  قى ـٍ كى ػػػافيكوي ( آؿ عمػػػراف : فىػػ ى تىقى ػػػٍؤًمًنيفى ةػػاؿ ال ػػػروؼ  {ًُٕٓإف كينػػتـي م 
ػكلؼي  ىٍكًلوىػاّهي  ـي ال كػٍوطىافي ويخى ػا ذىًلكيػ الرإي : (((كمف ساؿ عف معي  ةكلػل : (ً يكمى

(} ؿ عمػراف : ػٍؤًمًيوفى ػافيكًف ً ف كييػتـي مح ـٍ كىخى ػافيكهي ّى تىخى { فوػاؿ : المعمػكـ  فك ُٕٓفىػ
 كلوػػاّه ، فمػػا معيػػ  هػػذا الكػػّـ ؟! فػػالجكاب  فك  ال ػػوطاف وخػػٌكؼ  عػػداّه ، ج

المراد...وخكفكـ مف  كلوائل... توػدور الكػّـ : وخػكؼ المػكميوف  اكلوائػل الػذوف 
ػػا  سػػوط ال ػػاّ ، كصػػؿ الععػػؿ  لػػ  ايكلوػػاّ فيصػػ اـ... ك  هػػـ الم ػػرككف ؛ فممك

يي... وككف تودور الكّـ : وخكفكـ  كلواّه فةػذؼ المععػكؿ ايكؿ كاكتعػ   الذػا
ػكلؼي  ىٍكًلوىػاّهي(  كذهب كذوػر مػف العممػاّ المتوػدموف ... لػ   فك ةكلػل تعػال  : (ويخى
فوف هػػػػـ  كلوػػػػاّ ال ػػػػوطاف عمػػػػ  الةوووػػػػض... يكما هػػػػـ  ػػػػكك عمػػػػ  ظػػػػاهره ، ك فك المخى

  (ُ( الميافوكف ، كمف ج ةوووض  ومايل((
عمػ   كاختار جماكر المعر وف كالمعسروف  عػراب ( كلوػاّه( ، ميصػك نا

فكـ  اكلوائل ، فةذؼ المععكؿ ايكؿ (كػـ(   سواط ةرؼ الجر ، كالتودور : وخكل
ػػػػا ةػػػػذؼ ةػػػػرؼ الجػػػػر كصػػػػؿ الععػػػػؿ  لوػػػػل  ، كال ػػػػاّ مػػػػف المععػػػػكؿ الذػػػػايي ، فممك

                                                 

( ةوائؽ التاكوؿ في مت ا ل التيزوؿ ، في ذوؿ الكجكه كاليظائر لمواتؿ  ػف سػموماف  ص  ُ(
َّْ-َّٔ . 
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ك جاز  عإاـ  ف وكػكف المعيػ  : وخػكلؼ  كلوػاّه مػف الميػافووف فػي  (ُ(فيص ل
  (ِ(عدـ مواتمض الم ركوف

سروف في  عػراب ( كلوػاّه(   ػالوكؿ المختمػؽ ، ج تغاؿ المعر وف كالمع
كالمصػيكع صػياعض لعظوػػض ، جعماػـ ج ويت اػكف عمػػ  دجلػض الععػؿ  (وخػػكلؼ( ، 
ـى  ػا ـي اٍلغىمى مىػٍوكي ظىمكٍميىػا عى هيا كةػد  ػدا لػي  يكػل كدجلػض : (ظىمكٍميىػا( فػي ةكلػل تعػال  : (كى

(} ال ورة  ـي اٍلمىفك مىٍوكي ٍليىا عى مرك  عرا ل كتعسوره ، فمصػوغض (فعكػؿ( ،  { الذم ٕٓكى ىيزى
دتػػػل  معمكمػػػات ، لػػػـ وكػػػف  ّن : عمكمػػػتي زوػػػدنا ، وعيػػػي ، زكك دجلتػػػاف ، فوكليػػػا مػػػذ
وعمماػػا مػػف ة ػػؿ ، هػػذا هػػك المعيػػ  المعتػػاد ، لكػػف ةػػد ووصػػد مػػف هػػذه الصػػوغض 
دجلض  خرل ، ويتىعػركؼ  لواػا مػف السػواؽ ، كهػي  فادتاػا معيػ  الجعػؿ ، فوكػكف 

فػتي زوػدنا ، الوص د  مف ةكليا : عمكمتي زودنا ، جعمتل معملمنا ، ككػذلؾ ةكليػا : خكك
فمعياه ال ائع :  يكؾ  خعتل ،  معيػ   يكػؾ جعمتػل خائعنػا ، لكػف ةػد وػراد مػف هػذا 
فنا ج خائعنػا ،  م :  يكػؾ  يػت الػذم صػيعت فوػل  المذاؿ يعسل ،  يكؾ جعمتل ميخكل

ػػروف ، كع ـي ةػػدكث التخكوػػؼ لآلخى ػػا ذىًلكيػػ مػػ  هػػذا اليةػػك جػػاّ ةكلػػل تعػػال  : ( يكمى
ػػػػكلؼي  ىٍكًلوىػػػػاّه( فمػػػػوس المػػػػراد  يكػػػػل  خػػػػاؼ  كلوػػػػاّه ،  ػػػػؿ المػػػػراد  فك  ال كػػػػٍوطىافي ويخى
ػػػػا مػػػػف  ةيعتػػػػل ال ػػػػوطايوض  فوف ، ذلػػػػؾ  ػػػػاف  ل سػػػػاـ ةياعن ال ػػػػوطاف جعماػػػػـ مخػػػػكل

فػػي الةوووػػض  المزوعػػض ، ف ػػدكا فػػي يظػػر إػػعاؼ ا ومػػاف  ػػايكاـ ميخوعػػكف ، كهػػـ
ّن يف وخكفػكا  هػؿ ا ومػاف ،  ػؿ هػـ مػف  ػدة خػكفاـ   ج ف الخمؽ ، لوسكا  هػ

                                                 

، كتعسػور  َُٓ، كمعػايي الوػر ف لأخعػش ص  ُْٕ/ُ( ويظر :  معايي الور ف لمعػراّ ُ(
، كمعػػػايي الوػػػر ف  ِِٗ/ْ، كجػػػامع ال وػػػاف لمط ػػػرم  ُُٔج ػػػف ةتو ػػػض ص غروػػػب الوػػػر ف 
عرا ػػػل لمزجػػػاج  ،  ْْٓ/ُ، كالمةػػػرر الػػػكجوز ج ػػػف عطوػػػض  ّّْ/ُ، كالك ػػػاؼ  ُُْ/ُكاع

، كال ةػر  ِْٓ/ُ، كالت وػاف فػي  عػراب الوػر ف   ُِّ/ُكال واف فػي غروػب  عػراب الوػر ف 
-ّْٗ/ّمصػػػكف لمسػػػموف الةم ػػػي ، كالدرال ُٖٔ-ُٕٔ/ِالمةػػػوط ي ػػػي ةوػػػاف اييدلسػػػي 

 ٖٗٓ، كال رهاف في عمـك الور ف لمزرك ي ص  ْْٗ

 .َْْ-َّْ/ُ( ويظر : زاد المسور ج ف الجكزم  ِ(
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ّى  ػػػػا لم ػػػػوطاف ، كلاػػػػذا ةػػػػاؿ ا ، سػػػػ ةايل : (فىػػػػ مػػػػف كػػػػؿ  ػػػػيّ صػػػػاركا  ت اعن
(} ؿ عمػػراف : ػػٍؤًمًيوفى ػػافيكًف ً ف كييػػتـي مح ـٍ كىخى ػػافيكهي { ييكاػػـ ج وسػػتةوكف  ف ُٕٓتىخى

 وخاؼ مياـ  ةد . 
ور  الػػذكر  يكػي ةػػد كجػػدتي فومػا  عػػد  فك هػػذه الدجلػض التػػي ذكرتياػػا كالجػد

كلؼي  ىٍكًلوىاّه( في ا وض ، ةػد صػرح  اػا الخموػؿ  وكلػل : ((كةػد ووػاؿ :  لمععؿ (ويخى
 )) فتي الرجؿى ،  م : صوكرتل  ةاؿ وخافل الياسي  (ُ(خكك

ـٍ  -ُُ عىمىكيػػ كٍا ًإٍذ جى مىفىػػا  ًمػػف بىٍعػػًد نحػػتى : قػػاؿ ا تعػػالى : )كىاٍذكيػػري قي
تىٍنًحتيػػػكفى اٍلًجبىػػػاؿى  ػػػكرنا كى ـٍ ًفػػػي األىٍرًض تىتًَّقػػػذيكفى ًمػػػف سيػػػىيكًلىىا قيصي بىػػػكَّأىكي ػػػادو كى عى

تىٍيًةتيػػكفى ْٕبيييكتنػػا( األعراؼ :  { جػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف : ((ةكلػػل تعػػال  : (كى
فض ،  م : اٍلًج ىاؿى  يويكتنا( وجكز  ف وككف (الج اؿ(  ميصك نا عم   سواط الخا

ػمكف (تيةتػكف( معيػ  مػا  مف الج اؿ...فوككف ( يويكتنا(  مععكلل ، كوجػكز  ف ويإى
وتعػػػدكل جذيػػػوف ،  م : كتتخػػػذكف الج ػػػاؿ  يوكتنػػػا  اليةػػػت ،  ك تصػػػوركياا  وكتنػػػا 

 (ِ(  اليةت ، كوجكز  ف وككف (الج اؿ(  هك المععكؿ  ل  ك( وكتنا( : ةاؿ((
ـى يمتجح  لػ  الكجػل ايكؿ   ،  ك الذػايي ، كةػد جػاز الكجػل الذالػث؟! كًل

كهػػك ايصػػ  ، كايةػػرب  لػػ  معيػػ  ا وػػض كتعسػػورها ، فةػػوف ةػػاؿ ، سػػ ةايل ، 
تىٍيًةتيكفى اٍلًج ىاؿى  يويكتنا(  راد دجلتوف ، دٌؿ عمواما ظاهر ا وػض ، ايكلػ  :  يكػل  (كى
 راد مػػػػػػف (تيةتػػػػػػكف( معيػػػػػػ  (تيةتػػػػػػكف(  فتإػػػػػػموياا معيػػػػػػ   (تتخػػػػػػذكف( ،  ك 

صػػػولركف( ، تةروػػػؼ صػػػرو  كمتعمػػػد لدجلػػػض ا وػػػض ، كالػػػدلوؿ عمػػػ  ذلػػػؾ  فك (تي 
صػػػػاةب الػػػػػدر المصػػػػكف لػػػػػـ وسػػػػػتطع  ف وتخمكػػػػ  عػػػػػف معيػػػػ  اليةػػػػػت ، فووكػػػػػد 
التإػػػموف  ػػػل ، فاإػػػطرك  ف ووػػػدر التإػػػموف ايكؿ  وكلػػػل : كتتخػػػذكف الج ػػػاؿ 

كالذايوػض :  يكػل  يوكتنا  اليةػت ، كةػدكر الذػايي  وكلػل : تصػوركياا  وكتنػا  اليةػت ، 

                                                 

 .َُٖ/ٓ، كويظر : لساف العرب  ِّٕ( كتاب العوف ص  ُ(

 . ّْٔ-ّّٔ/ٓ( الدر المصكف  ِ(
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لػػـ وسػػتعمؿ (ًمػػف( ، لّسػػتغياّ عػػف دجلتاػػا ؛  ذ تػػدؿ عمػػ  معيػػ  الت عػػوض ، 
ػػػػض ،  تىٍيًةتيػػػػكفى اٍلًج ىػػػاؿى  يويكتنػػػػا( الج ػػػػاؿ  صػػػػعض عامك كالمػػػراد مػػػػف ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كى
كاسػػتعماؿ (ًمػػف( ، وغولػػر هػػذه الدجلػػض ، كوخػػالؼ تعسػػورها ، فمػػوس المػػراد  يكاػػـ 

كلاـ مػػف الج ػػاؿ ، كجعمكهػػا  وكتنػػا ، فمػػك  يروػػد هػػذا المعيػػ  يةتػػكا جػػزّنا ممػػا ةػػ
جستعمؿ (ًمف(  كما استعمماا فػي  (تتخػذكف( ، فوكػكف المعيػ  :  يكاػـ اتخػذكا 
ػػػا الج ػػػاؿ التػػػي ةػػػكلاـ فوػػػد  ّن مػػػف السػػػاكؿ ، ف ػػػوكدكا فكةاػػػا ةصػػػكرهـ ،  مك  جػػػزا

 يةتكها  وكتنا . 
ًجٍمػػػػػػػػػتيـٍ -ُِ  (  عجػػػػػػػػػؿى : قػػػػػػػػػاؿ ا تعػػػػػػػػػالى : )أىعى ـٍ بِّكيػػػػػػػػػ أىٍمػػػػػػػػػرى رى

 دخػػػؿ اليةػػػاة ، كالمعر ػػػكف ، كالمعسػػػركف ، كمػػػا مػػػرك فػػػي {  َُٓ اءعػػػراؼ :
غور مكإع ، هػذه ا وػض إػمف  ػكاهد اليصػب عمػ  يػزع الخػافض السػماعي 
غور الميطكرىد ، فػاعر كا ( مػر(  ميصػك يا عمػ   سػواط ةػرؼ الجػر ، كالتوػدور : 

 (ُ(جر ، اتصؿ  ل الععؿ فيص ل عجمتـ عف  مر ر كـ ، فممكا ةيذؼ ةرؼ ال
وا س ةاف ا ، ما  اؿ اليةاة كمف ت عاـ مف المعسروف ، عجمػكا  مػر 
الوكؿ  اليصب عم  يزع الخافض ، ك غعاـ ةً ا ، ككةعكا فػي  سػره كغرامػل؟! 
 لور ػػل مػػياـ ، كوسػػر تيػػاكلاـ  ٌوػػاه ،  ـ كلعنػػا  تكسػػوع دائػػرة الةكػػـ عمػػ  الوػػر ف 

 الكروـ  ال ذكذ ؟! 
مػػػض ةالػػػض فػػػي هػػػذا ال ػػػاب تكػػػررت عيػػػدهـ ، هػػػي  يكاػػػـ سػػػرعاف مػػػا كذ

وةكمكف عم  كّـ ا  ال ذكذ ،  ةجض  يكل جاّ مخالعنػا لكػّـ العػرب ، ةتػ  
                                                 

،  َٕ-ٗٔ/ُ، كتةووػػػػػؽ  ػػػػػدوع :  ّٖ/ُ( ويظػػػػػر : كتػػػػػاب سػػػػػو كول تةووػػػػػؽ هػػػػػركف :  ُ(
عػػػػراب الوػػػػر ف  َُٗ، كمعػػػػايي الوػػػػر ف لأخعػػػػش ص  ِّٓ/ُكمعػػػػايي الوػػػػر ف لمعػػػػراّ   ، كاع

عرا ػػػػل لمزجػػػػاج  ِٗٗلميةػػػػاس ص  ، كم ػػػػكؿ  عػػػػراب الوػػػػر ف  ِِٔ/ِ، كمعػػػػايي الوػػػػر ف كاع
، كالت وػاف فػي  عػراب الوػر ف   ّٔٓ/ُ، كال واف فػي غروػب  عػراب الوػر ف  َّٕ/ُلمووسي 

،   ّْٖ-ّْٕ، ك ػرح التسػاوؿ لممػرادم ص  ٖٓ/ِ، ك رح التساوؿ ج ف مالؾ  ُْٕ/ُ
 . ُِْ-ُُْ/ِكةا وض الص اف عم   رح اي مكيي 
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 ذا رجعيػػا  لػػ  كػػّـ العػػرب ، كجػػدياه مكافونػػا لكػػّـ ا ، فوػػد ةكمػػكا هيػػا عمػػ  
كلػػل  يعسػػل  ، يصػػب :  مػػر ر كػػـ ،  ال ػػذكذ ، يفك (عجػػؿ( ج وتعػػدكل  لػػ  معع

 ػػؿ  ةػػرؼ الجػػر ،  وػػد  يكيػػا كجػػديا المغػػكووف ويومػػكف جػػكاز تعػػدلم (عجػػؿ(   لػػ  
عرا ػل :  مععكلل  يعسل ، فوػد جػاّ فػي معػاجـ المغػض ، ككتػب معػايي الوػر ف ، كاع

ّى : سػػ وتيل  ـى :  (ُ(عًجٍمػػتي ال ػػي كجػػاّ فػػي الصػػةاح لمجػػكهرم : ((عًجٍمػػتي المةػػ
كجػػػاّ فػػػي المةكػػـ ج ػػػف سػػػوده : ((عجمػػػل : سػػػ ول ،  (ِ( ط ختيػػل عمػػػ  عجمػػػض((

( }اجعػراؼ : كفي التيزوػؿ : ـٍ ًجٍمػتيـٍ  ىٍمػرى رى لكيػ كجػاّ فػي لسػاف   (ّ( {(( َُٓ( ىعى
فػػػػإذا كػػػػاف : (عًجػػػػؿ(  فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  :  (ْ( العػػػػرب : ((كعًجمتيػػػػل : سػػػػ وتيل((
( }اجعػػراؼ : ـٍ ًجٍمػػتيـٍ  ىٍمػػرى رى لكيػػ لػػ  مععكلػػل  يعسػػل ، كمػػا { جػػاز تعدلوػػل   َُٓ( ىعى

جػػاّ ذلػػؾ فػػي كػػّـ العػػرب ، فاػػؿ ذمػػض داع  عػػد ذلػػؾ  لػػ   دراج هػػذا ال ػػاهد 
ـك الةكػـ  الور يي في  اب الوكؿ المختمؽ : اليصب عم  يزع الخافض ، كمف ذىػ

 عمول  ال ذكذ ؟!
( يس : :  قٌدرى -ُّ ناًزؿى ةوؿ  {ّٗقاؿ ا تعالى : )كىاٍلقىمىرى قىدٍَّرناني مى

 ب (ميازؿ( ،  ر عض  كجل ، هي : في  عرا
(   معي  (صوكر( .  ايكؿ :  يكاا مععكؿ ذاف ، ك(ةدكرى

 الذايي :  يكاا ةاؿ ، كالتودور : كالومر ةدكرياه ذا ميازؿ .
 الذالث :  يكاا ظرؼ ،  م : ةدكريا مسوره في ميازؿ .

                                                 

عرا ػػػل لمزجػػػاج  ِْٔ/ُ( ويظػػػر : معػػػايي الوػػػر ف لمعػػػراّ  ُ( ،  َّٔ/ِ، كمعػػػايي الوػػػر ف كاع
عػػػراب الوػػػر ف لميةػػػاس ص  ، كالػػػدر المصػػػكف َِّْ/ّذوب المغػػػض لأزهػػػرم ، كتاػػػ ِّْكاع

ٓ/ْٔٔ .. 

 . ٕٖٓ( ص  ِ(

)ّ  )ُ/ِِّ. 

)ْ  )َُ/ْٔ . 
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ب عمػ  الرا ع :  يكاا مععكؿ  ل ، كالااّ في (ةدكرياه(  في مكإع يص
 (ُ(يزع الخافض ، كالتودور : كالومر ةدكريا لل ميازؿ 

ـى اجلتجاّ  ل  كجل اليصب عم  يزع الخافض ، مع  يكل كجل لعظػي  ًل
ػػر  كجػػل ميػػل ، كج  كمصػػيكع ، كفوػػل مػػف المآخػػذ مػػا فوػػل ، كمػػع كجػػكد  كجػػل  يخى
ف  راه  ٌج ايكؿ ، كلكػػػف مػػػف غوػػػر تإػػػػموف  (ةػػػدكر(  معيػػػ  (صػػػوكر(  يفك مػػػػ

معػػػػايي  (فعكػػػػؿ( معيػػػػ  الصػػػػوركرة ؛ فػػػػػ(ةدكر( هيػػػػا يصػػػػب مععكلوػػػػل : الاػػػػاّ ك 
      (ميازؿ( ،  يعسل  ايصالض ، ج  التإموف . 

 المبحث السادس : المفعكؿ ألجمه كالنصب عمى نزع القافض :
ػػا  ياوػػتي ةػػكلي فػػي المرفكعػػات ؛  ػػرعتي فػػي   ةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ : ((كلمك

لميصك ات خمسض ع ر :  ةػدها : المععػكؿ  ػل ، الميصك ات ؛ فومتي :  اب ا
كهػػػػػك مػػػػػا كةػػػػػع عموػػػػػل فعػػػػػؿ العاعػػػػػؿ (كو ػػػػػمؿ : الميػػػػػادل ، كالميصػػػػػكب عمػػػػػ  
اجختصػػاص ،  ك الػػذـ ،  ك المػػدح ،  ك التػػرةـ ، اك ا غػػراّ ،  ك التةػػذور ، 
 ك الوطػػػع (...كالذػػػايي...المععكؿ المطمؽ...كالذالػػػث... المععػػػكؿ لػػػل ، كويٌسػػػمك  

ل ، كالمععكؿ مف  جمل... كالرا ػع ...المععػكؿ فوػل... كالخػامس : المععكؿ يجم
المععػػػكؿ معل...كالسػػػادس : الم ػػػ ل  ػػػالمععكؿ  ػػػل ، كهػػػك الميصػػػكب  الصػػػعض 
الم  اض...كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ع : الةاؿ...كالذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامف : التمووػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز... كالتاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع : 
المستذي ...كالعا ػػػر : خ ػػػر كػػػاف ، ك خكاتاا...كالةػػػادم ع ػػػر : خ ػػػر كػػػاد ، 

ًمؿ عم  لوس...كالذالث ع ػر : اسػـ  فك ك خكاتا ا...كالذايي ع ر : خ ر ما ةي
، ك خكاتاػػػػػػػا...كالرا ع ع ػػػػػػػر : اسػػػػػػػـ ج ، اليافوػػػػػػػض لمجيس...كاليػػػػػػػكع المكمػػػػػػػؿ 

 (ِ( لمميصك ات الخمسض ع ر ، كهك الععؿ المإارع التالي ياص نا((
                                                 

، كال وػاف  ِِٔ/ِ، كم ػكؿ  عػراب الوػر ف  ُِٖ( ويظر :  عػراب اةػر ف لميةػاس ص  ُ(
، كالػدر المصػكف  ِّْ/ِ، كالت وػاف فػي  عػراب الوػر ف   ٓٗٓ/ِفي غروب  عراب الوػر ف 

ٗ/َِٕ . 

 . ِّٔ-ََِر الذهب ص (  رح  ذك  ِ(
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ًّ مياػا وػدٌؿ عمػ  معيػ    ، كهذه ايسماّ تيكعٍت ، كتعػددٍت ، يفك كيػ
ك يعرب استيادنا  ل  معياه ، كاليةػاة لػـ وعر ػكا اسػمنا مػف هػذه ايسػماّ ميصػك نا 
عم  يزع الخافض ، ييكل مف ايكل   ف وعرب ةسب المعي  الذم وػدٌؿ عموػل 
، كاليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض ج وػػدٌؿ عمػػ  معيػػ  ،  ٌج  يكػػل اسػػتذيي مػػف هػػذه 

ك نا عمػػػ  يػػػزع الخػػػافض ، ايسػػماّ الميصػػػك ض المععػػػكؿ يجمػػػل ، فػػػايعرب ميصػػػ
 فةمميي هذا اجستذياّ ، عم  دراسض هذه الوإوض في م ةث مستوؿ .

ا المععكؿ لل ، كالمععكؿ مف  جمػل  ، ةػاؿ  كالمععكؿ يجمل ويسىمك   وإن
سػػو كول : ((هػػذا  ػػاب مػػا ويتصػػب مػػف المصػػادر ؛ ييكػػل عػػذر لكةػػكع ايمػػر ، 

ـى كػاف ؟ كلػوس  صػعض لمػا فايتصب ييكل مكةكع لػل ؛ كييكػل تعسػور لمػ ا ة مػل : ًلػ
ػػا ،  ة مػػل ، كج ميػػل ، فايتصػػب كمػػا ايتصػػب الػػدرهـ فػػي ةكلػػؾ : ع ػػركف درهمن
كذلػػػؾ ةكلػػػؾ : فعمػػػتي ذاؾ ةػػػذار ال ػػػر ، كفعمػػػتي ذاؾ مخافػػػض فػػػّف ، كادلخػػػار 

 فّف ، ةاؿ ال اعر ، كهك ةاتـ  ف ع د ا الطائي}مف الطكوؿ{ : 
ّى الكروـ ادل   خاره   ك صع  عف  ٍتـ المئوـ تكىريما ك غًعري عىكرا

  (ُ(فاذا كمل ويتصب يفك مععكؿ لل... لكيل لما طرح الّـ عمؿ فول ما ة مل((
كػػػػٌؿ مػػػػا ةالػػػػل سػػػػو كول عػػػػف سػػػػ ب ايتصػػػػاب المععػػػػكؿ يجمػػػػل ، وتعمػػػػؽ 
 ػػػالمعي  ، ك السػػػواؽ ، فوػػػد  صػػػاب ك ةسػػػف فػػػي تعسػػػور هػػػذا العامػػػؿ المعيػػػكم 
الذم عمؿ اليصب في المععػكؿ يجمػل ، فايسػماّ الميصػك ض : ةػذار ال ػر ، 
ػػػا ،  ايتصػػػ ت ؛ ييكاػػػا دلػػػت  كمخافػػػض فػػػّف ، كادلخػػػار فػػػّف ، كعػػػكراّ ، كتكرمن
عمػػػ  معيػػػ  المععػػػكؿ يجمػػػل ؛ لػػػذلؾ  عًر ػػػٍت هػػػذا ا عػػػراب ؛ كاصػػػطم  عمػػػ  

 تسموتاا هذا المصطم  . 

                                                 

،  ّْٕ- ّْٓ/ُ، كتةووػػؽ  ػػػدوع :  ّٖٔ-ّٕٔ/ُ( كتػػاب سػػو كول تةووػػؽ هػػركف :  ُ(
 . ْٓكويظر : دوكاف ةاتـ الطائي ص 
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هذا هك الةؽ ،  ٌج اليةاة  لـ واخذكا  ل ، كهك  فك العمؿ ج وككف  ٌج  
 المعي  ؛ فكدكركا اليةك  وكما تكدور ةوف تركػكا هػذا الةػؽ جاي نػا ، كزعمػكا  ػافك 

الععػػػؿ الػػػذم ة مػػػل ،  ػػػايل فػػػي ذلػػػؾ   ػػػاف المععػػػكجت المععػػػكؿ يجمػػػل ييصػػػب  
ػػر ، فاػػا هػػك سػػو كول سػػرعاف مػػا غوكػػر مياجػػل ، كايةػػرؼ عػػف  الميصػػك ض اييخى
جػادة الصػكاب ، فاػك  عػد  ف ةػاؿ عػف ايسػماّ الميصػك ض المػذككرة كيةكهػا : 

 عوب ذلػؾ م ا ػرة  وكلػل : ((كلكيكػل  (ُ( ((فاذا كمل ويتصب ؛ ييكل مععكؿ لل((
فػزعـ  فك المععػكؿ يجمػل مجػركر  ػالّـ  (ِ( ا طرح الػّـ عمػؿ فوػل مػا ة مػل((لمك 

ػًذؼ عيػل ةػرؼ الجػر كصػؿ  لوػل الععػؿ فيصػ ل ، فجعمػل  في ايصػؿ ؛ فممكػا ةي
ميصػػك نا عمػػ  يػػزع الخػػافض ، فعػػي كػػّـ سػػو كول هػػذا اختمطػػت ، كت ػػا كت ، 

 كتداخمت  ر عض عكامؿ ،  عإاا في  عض : كهي : 
واؽ ، ع كر عيػل سػو كول  وكلػل : ((هػذا  ػاب مػا ويتصػب عامؿ الس-ُ

ـى كػػاف ؟ كلػػوس  صػػعض لمػػا ة مػػل ، كج  مػػف المصػػادر...ييكل تعسػػور لمػػا ة مػػل : ًلػػ
 ميل ، فايتصب كما ايتصب الدرهـ في ةكلؾ : ع ركف درهمنا((

كعامػػؿ المعيػػ  ، ع كػػر عيػػل  وكلػػل : ((هػػذا  ػػاب مػػا ويتصػػب مػػف  -ِ
لكةػػػكع ايمػػػر ، فايتصػػػب ييكػػػل مكةػػػكع لػػػل(( ك وكلػػػل :   المصػػػادر ؛ ييكػػػل عػػػذر

 ((فاذا كمل ويتصب ؛ ييكل مععكؿ لل(( 
عامؿ الععؿ الذم ة مل ، ع كر عيل  وكلل : ((كلكيكل لمكا طرح الػّـ -ّ

 عمؿ فول ما ة مل((
عامػػؿ ةػػذؼ الخػػافض ، ع كػػر عيػػل  ادعائػػل  فك اليصػػب جػػاّ مػػف -ْ

ـك كطغػ  :  طرح الّـ ، كعمػ   سػاس هػذا العامػؿ اختموػكا مصػطمةاـ الػذم عػ
اليصب عم  يزع الخافض . كالعامؿ الةوووي الذم وجب  ف ج ويختمؼ فوػل ، 

                                                 

 .ّْٕ/ُ، كتةووؽ  دوع :  ّٗٔ/ُ( المصدر يعسل تةووؽ هركف :  ُ(

 . ّْٕ/ُ، كتةووؽ  دوع :  ّٗٔ/ُ( المصدر يعسل تةووؽ هركف :  ِ(
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هك عامؿ المعي  ،  ك السػواؽ ، كهػذا الخمػط  ػوف هػذه العكامػؿ المختمعػض التػي 
 تإمياا كّـ سو كول ظار  ذرها في كّـ اليةاة مف  عده 

ةػػاؿ الم ػػرد : ((يفك المعيػػ  معيػػ  الػػّـ ، كمػػا توػػكؿ : جئتيػػؾ ا تغػػاّ  
 الخور ، فتيصب كالمعي  معي  الّـ ، ككذلؾ ةاؿ ال اعر : 

ّى الكروـ ادلخارىه   ك عرض عف  تـ المئوـ تكرحما   ك غًعري عكرا
فػػػإذا ةمػػػتى : جئتػػػؾ  يكػػػؾ تةػػػب المعػػػركؼ ، فػػػالمعي  معيػػػ  الػػػّـ ؛ فعمػػػ  هػػػذا 

  (ُ( تى ، فاذا ةكؿ الخموؿ((ةدكم
فود جعؿ الم رد اليصب  معي  الجٌر ، كايصؿ هك الجٌر ، كهػذا هػك  

 تعسور لمصطم  اليصب عم  يزع الخافض 
ػػػػلي اٍ ًتغىػػػػاّ   ػػػػف وىٍ ػػػػًرم يىٍعسى ًمػػػػفى اليكػػػػاًس مى كفػػػػي  عػػػػراب ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كى

ؤيكؼه ً اٍلًع ىػػػاد(}ال ورة :  ػػػاًت المٌػػػًل كىالمٌػػػلي رى { ةػػػاؿ ايخعػػػش : (((اٍ ًتغىػػػاّ َِٕمىٍرإى
اًت الٌمًل( فإفك ايتصا ل عم  الععؿ... فممكا يزع الػّـ عمػؿ الععػؿ ، كمذمػل  مىٍرإى
ػكىاًعًؽ  ـٍ ًفػي  ذىاًيًاػـ ملػفى الصك ٍكًت( في ةكلل تعال  : (وىٍجعىميػكفى  ىٍصػاً عىاي ذىرى اٍلمى (ةى

ٍكًت(}ال ورة :  ذىرى اٍلمى  ال اعر : { ك   اه هذا كذور ، ةاؿ ُٗةى
ّى الكروـ ادلخارىه   ك عرض عف  تـ المئوـ تكرحما  ك غًعري عكرا

   (ِ( لمكا ةذؼ الّـ عمؿ الععؿ((
ػػا ةػػذؼ الػػّـ عمػػؿ الععػػؿ(( هػػذا ةػػكؿ سػػو كول ،   ةػػكؿ ايخعػػش : ((لمك

 تياةمل اليةاة ، كوتإمف ا  ارة  ل  عامموف : الععؿ ، كيزع الخافض .
يك    ػػػػٍكًت(  يكػػػػل مععػػػػكؿ لػػػػل ، كةػػػػاؿ الزجػػػػاج : ((كاع ػػػػذىرى اٍلمى مػػػػا يصػػػػ تى (ةى

يكمػا يصػ ل  كالمعي  وععمكف ذلؾ لةذر المكت ، كلػوس يصػ ل لسػوكط الػّـ ، كاع
 في تاكوؿ المصدر ، كايكل ةاؿ : وةذركف ةذرنا...ةاؿ ال اعر : 

                                                 

 . ّْٖ-ّْٕ/ِ( الموتإب  ُ(

 . ُِّ( معايي الور ف ص  ِ(
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ّى الكروـ ادلخارىه   ك عرض عف  تـ المئوـ تكرحما  ك غًعري عكرا
 (ُ( (كالمع  : جدلخاره(

صػػػػٌرح الزجػػػػاج فػػػػي  كؿ كّمػػػػل  العامػػػػؿ المعيػػػػكم ، دٌؿ عمػػػػ  ذلػػػػؾ   
...ييكل مععػكؿ لػل((  م : ييًصػب المععػكؿ يجمػل ؛ ييكػل  يكما يص تى ةكلل : ((كاع
مععكؿ يجمل ، كهذه الع ارة التي ةالاا سو كول ، ك جمػع اليةػاة مػف  عػده عمػ  

فك ى المععػكؿ لػل يصػب  مػا دؿ تكرارها تعيػي  مػا ج لػ س فوػل ، كج   ػكاؿ ،  ػا
عموػػل ، ذػػـ يوػػؿ ةػػكؿ مػػف ةػػاؿ  ػػافك عامػػؿ اليصػػب ، هػػك يػػزع الخػػافض ، كهػػك 
 ةكلل : (كلوس يص ل لسوكط الّـ( ذـ عاد ك كد  فك  صؿ اليصب هك الجٌر . 

كةػػػػػاؿ السػػػػػورافي : (( ةػػػػػاؿ   ػػػػػك سػػػػػعود (كالموصػػػػػكد يعسػػػػػل( اعمػػػػػـ  فك   
ب الػػذم لػػل ووػػع مػػا ة مػػل ، كهػػك جػػكاب المصػػدر المععػػكؿ لػػل ؛  يكمػػا هػػك السػػ 

ـى  لوائػػؿ ةػػاؿ لػػل : ًلػػـً فعمػػتى كػػذا ؟ فووػػكؿ : لكػػذا ككػػذا ، كرجػػؿ ةػػاؿ لرجػػؿ : ًلػػ
ـى تركػتى السػكؽ  خرجتى مػف ميزلػؾ ؟ فوػاؿ : ج تغػاّ رزؽ ا ،  ك ةػاؿ لػل : ًلػ
؟ فوػػػاؿ : لمخػػػكؼ مػػػف زوػػػد ، كلةػػػذار ال ػػػر...كوجكز ةػػػذؼ الػػػّـ ، كيصػػػب 

ّى الخوػػػػر ، كًةػػػػذارنا مػػػػف  ػػػػر ، كاليصػػػػب الػػػػذم  عػػػػدها ، كوكلػػػػ ؾ : ةمتيػػػػل ا تغػػػػا
لممصػػػدر الععػػػؿ المػػػذككر ، ج غوػػػر ، فػػػإذا  لووػػػت الػػػّـ ...كصػػػؿ الععػػػؿ  لوػػػل 
فيص ل ، كتدخؿ (ًمف(  فػي معيػ  الػّـ ؛ ييكػل وجػكز  ف توػكؿ : خرجػتي مػف 

 (ِ(  جػػؿ ا تغػػاّ الخوػػر ، كاةتممػػتي مػػف  جػػؿ خػػكؼ ال ػػر ، كمعياهمػػا كاةػػد((
كةاؿ وس الةمصي :  (ّ( ا ف ه اـ : ((كوجكز جر المستكفي لم ركط((كةاؿ 

((ةكلػػل : (كوجػػكز جػػر المسػػتكفي لم ػػركط( فوػػل   ػػارة  لػػ   فك ال ػػركط  ػػركط 
لجػػكاز اليصػػب ، ج لكجك ػػل ، كهػػذا وػػدؿ عمػػ   فك الجػػٌر هػػك ايصػػؿ ؛ لجػػكازه 

                                                 

عرا ل  ُ(  . ِٗ/ُ( معايي الور ف كاع

 .ِٔٓ-ِٓٓ/ِ(  رح كتاب سو كول  ِ(

 . َْٗ/ِ(  رح التصرو  عم  التكإو   ّ(
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ـى ؟ كايصػػؿ  تطػػا ؽ الجػػكاب مطمونػػا ، كوػػدؿ لػػل  يكػػل ووػػع جػػكاب السػػؤاؿ ،  ػػػ : ًلػػ
 (ُ(كالسؤاؿ((

كذمض خمس ةوائؽ  رزت عيدم في هذا الموػاـ مػف الإػركرم التي وػل 
 عمواا : 

ايكل  :  فك المععكؿ يجمل ،  لـ وكتسب هػذه الدجلػض مػف الػّـ ال تػض 
،  ػػؿ ةػػد تىمذػػؿ فوػػل معيػػ  المععػػكؿ يجمػػل ذاتًوػػا ، فمػػ س هػػذا المعيػػ  مػػف غوػػر 
 داة ، كمػا لػ س الةػاؿ معيػ  الةالوػض مػف غوػر  داة ك ال ػركط التػي ذكركهػػا ، 

كط التي تمذماا ةت  فكذلؾ المععكؿ يجمل اكتسب هذه الدجلض مف خّؿ ال ر 
اسػػػػتطاع اليةػػػػاة  ف وسػػػػتي طكها مػػػػف خػػػػّؿ لعظػػػػل ، كمػػػػف خػػػػّؿ مكةعػػػػل فػػػػي 
التركوػػب  ، فتعرفػػكا  لواػػا ، كذكركهػػا ليػػا ، كهػػي خمسػػض :  ف وكػػكف مصػػدرنا ، 
ك ف وكػكف ةم ًوػػا ، ك ف وتةػػد مػػع العاعػػؿ فػي الزمػػاف ، ك ف وتةػػد مػػع الععػػؿ فػػي 

كهػػػذه ال ػػػركط هػػػي التػػػي هواتػػػل  (ِ(العاعػػػؿ ، ك ف وكػػػكف عمكػػػض لةصػػػكؿ الععػػػؿ 
جكتسػػاب هػػذه العمكػػض ،  م : تمذماػػا جكتسػػاب هػػذه الدجلػػض ، ج لجػػكاز يصػػ ل 
يكما جكاز يصػ ل كػاف  عػد ذلػؾ ، ف عػد  ف صػار مععػكجن لػل  كما زعـ اليةاة ، كاع
، ايتصػػػب عمػػػ  هػػػذا المعيػػػ  ، كمػػػا ايتصػػػب الةػػػاؿ عمػػػ  الةالوػػػض ، كالظػػػرؼ 

 ػػػػل عمػػػ  المععكلوػػػض ، ككمػػػػا ايتصػػػب اجسػػػـ عمػػػػ  عمػػػ  الظرفوػػػض ، كالمععػػػكؿ 
اجختصػػاص ؛ لػػذلؾ فػػإفك المععػػكؿ يجمػػل ج ويجػػر  ػػالّـ التػػي تةمػػؿ دجلتػػل ، 
 ٌج  ذا فود المععكؿ يجمل هذه الدجلض ، كوةصؿ هذا عيد فودايل لاذه ال ركط 

 ،  ك  عإاا .
ػػا مػػا الذايوػػض :  ٌف العػػرب موكػػالكف  لػػ  ا وجػػاز ؛ فاػػـ غال نػػا ،  ػػؿ  دائمن

يكل ج ومكف العصؿ  وةذفكف لعظ الخافض كمما  مكف اجستغياّ عف دجلتل ، كاع

                                                 

 .ّْٗ-ِْٗ/ِ( ةا وض  رح التصرو   ُ(

 . ُْٖ-َُٖ/ِ( ةا وض الص اف عم   رح اي مكيي  ِ(
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 ويامػػػا ، كاليصػػػب عمػػػ  يػػػزع الخػػػافض ةػػػائـ عمػػػ  جػػػكاز التع وػػػر عػػػف دجلػػػض 
الخافض مف دكف لعظل ،  ويما العّةػض  ويامػا عّةػض الػركح  الجسػد ، ؛ فامػا 

اا عّةض عدـ ككجكد ؛ ييكػل  ذا ةػذفيا  مكا ويذكراف معىا ،  ك ويةذفاف معنا ، ؛  يك 
ًذفٍت تموائًوا دجلتل .  لعظ الخافض ، ةي

الذالذض :  ذا  دركيا  فك المععكؿ يجمل اكتسب دجلتل هذه ذاتًوا ،  م : 
مػػف غوػػر  داة ،  ػػايل فػػي ذلػػؾ  ػػاف الةػػاؿ كيةػػكه ، فوجػػب  ف يتػػذكر  فك مػػف 

ػػر المععػػكؿ يجمػػل هػػذا  ػػّـ  الع ػػث الػػذم تيزهػػت عيػػل لغػػض الوػػر ف الكػػروـ  ف ويجى
 العمض ،  م :  الّـ التي تةمؿ دجلتل .

كهذا ما  كده اليةاة ، فود كجد اليةاة استيادنا  ل  اسػتورائاـ المغػض  ف  
مػػػف الع ػػػث الػػػذم تيزهػػػت عيػػػل المغػػػض العر وػػػض اسػػػتعماؿ  داتػػػوف ،  ك كسػػػومتوف  

مػػػا ي اػػػتي عموػػػل فػػػي  لمغػػػرض يعسػػػل ، فػػػي كةػػػت كاةػػػد  ٌج فػػػي التككوػػػد ، كهػػػذا
كتػػا ي الم ػػاكمض تعوو نػػا عمػػ  ةػػكؿ اليةػػاة  ػػر ط الجممػػض الةالوػػض  ػػرا طوف ، كفػػي 
كتا ي دراسات في اليةك الور يي تعوو نا عم  ةكؿ اليةاة في ايداة (لكػي(  ٌياػا 
، الم ػرد  ف   ّن مرك ض مف جـ التعموؿ ك(كي( التعموموض المؤكدة لاا ، فمـ وجز مذ

ةتػ   (ُ( ـ ، كج  ـ عمواػا ؛ يفك  ـ لمعطػؼ، كالػكاك لمعطػؼ  تدخؿ الكاك عم 
ّن عػػف اليذػػر، كلػػـ  ةػػد  ييكػػرى الجمػػع  ػػوف العػػكض كالمعػػكض فػػي الػػيظـ ، فإػػ

 (.ِ(ويجعؿ مف الإركرات ال عروض
كاليةاة ةوف لـ وجوزكا اجتماع  داتوف لمعي  كاةد، لـ ومتمسكا لمجكاز 

كال ػػاّ، يةػػك:  ذه ػػت  زوػػد، زوػػادة فػػي  عػػذرنا، فمػػـ ووكلػػكا  جػػكاز اجتمػػاع الامػػزة
التعدوػػػض ،  ك تةموػػػض العمػػػـ  ػػػػ(اؿ( توكوػػػض فػػػي تعروعػػػل ، كلػػػـ وجوػػػزكا  ٍف ووػػػاؿ : 
سػػكؼ لػػف  فعػػؿ كػػذا ،  جعػػؿ (لػػف(  تككوػػدنا لػػػ(سكؼ(   ػػؿ ميعػػكا هػػذا ، كعممػػكا 

                                                 

 . َّٕ/ّ( الموتإب ُ(
 . ُْٗ( ويظر : إرائر ال عر، لمووركايي صِ(



1142 

 

 ، ) ػػا.  ٌج فػػي التككوػػد كػػالجمع  ػػوف ( فك الميػػع ،  ػػاف فػػي جػػكاز ذلػػؾ لغػػكنا فارغن
 ، كجـ التككود في يةك :  فك زودنا لصادؽ  المؤكدة

كاسػػتيادنا  لػػ  ذلػػؾ ةوػػؿ  كراهػػض  إػػمار كػػي التعموموػػض  عػػد جـ العمػػض ؛ 
ٌّ وػػؤدم  لػػ  اجتمػػاع ةػػرفوف لمعيػػ  كاةػػد  كةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ ((يفك ةػػرؼ (.ُ(لػػئ

 (.ِ( التعموؿ ج ودخؿ عم  ةرؼ تعموؿ((
عمكض  ػّـ العمػض ؛ ييكػل كذلؾ ج وجكز جٌر المععكؿ يجمل الداؿ عم  ال

ٌّ وػػػػؤدم  لػػػػ  اجتمػػػػاع كسػػػػومتوف  ج وجػػػػكز  ف وػػػػدخؿ تعموػػػػؿ عمػػػػ  تعموػػػػؿ ؛ لػػػػئ
 لغرض كاةد .

الرا عض :  فك المصطم  الذم  جمع عموػل اليةػاة  : اليصػب عمػ  يػزع 
الخػػػافض ، كجعمػػػكا مػػػف  ػػػكاهده المععػػػكؿ يجمػػػل  وعيػػػي :  فك المععػػػكؿ يجمػػػل 

ٌج  فك اليةػػاة  جمعػػكا مػػف جاػػض  يخػػرل عمػػ   فك ييصػػب  عامػػؿ يػػزع الخػػافض ،  
عامػػػؿ اليصػػػب فػػػي المععػػػكؿ يجمػػػل ، هػػػك الععػػػؿ الػػػذم ة مػػػل ، كهػػػذا تيػػػاةض 
كاإ  ،  ؿ ومذلؿ    ع صكر التياةض التي  جمع عمواا اليةاة . كةػد كجػدتي 
لمعػػػراّ ةجػػػض كاإػػػةض كدامغػػػض ، دةػػػض فواػػػا ةػػػكؿ اليةػػػاة ، الػػػذوف زعمػػػكا  ػػػافك 

ػٍكًت( فػي المععكؿ يجمل  ػذىرى اٍلمى ميصػكب  عامػؿ الععػؿ ، فوػاؿ : ((فتيصػب (ةى
ػػػػػػػذىرى  ػػػػػػػكىاًعًؽ ةى ػػػػػػػفى الصك ـٍ ًفػػػػػػػي  ذىاًيًاػػػػػػػـ مل ةكلػػػػػػػل تعػػػػػػػال  :  ((وىٍجعىميػػػػػػػكفى  ىٍصػػػػػػػاً عىاي

ػػٍكًت(}ال ورة :  { عمػػ  غوػػر كةػػكع مػػف الععػػؿ عموػػل ، لػػـ تػػرد : وجعمكياػػا ُٗاٍلمى
ا ، فايػػػتى ج تعطوػػػل الخػػػكؼ ؛ ةػػػذرنا ؛  يكمػػػا هػػػك كوكلػػػؾ :  عطوتيػػػؾى خكفنػػػا كفرةنػػػ

يكما تعطول مف  جؿ الخكؼ ، فيص ل عم  التعسور ، لوس  الععؿ...كالمعرفض  كاع
كاليكرة تعسراف في هذا المكإع  كلوس يصػ ل عمػ  طػرح (ًمػف(  كهػك ممػا ةػد 

  (ّ(وستدؿ  ل الم تدئ لمتعموـ( 
                                                 

 . ُٓ/ِ( ويظر : ا وإاح في  رح المعصؿ ج ف الةاجب ُ(
 . ُِٖ/ُ( مغيي الم وب ِ(
 .  ِْ/ُ( معايي الور ف ّ(
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جعمػل   وكف العراّ  ٌف  المععكؿ يجمل لـ ويصب  يزع الخػافض ،  مكػا  
يكمػػا كػػاف ووػػدكر  اػػذا   توػػدور : مػػف  جػػؿ كػػذا ، ج وعيػػي  فك  صػػمل خعػػض  ، كاع
التودور مف  جؿ تعموـ الم تدئوف ، كما استدؿ العراّ عمػ   فك المععػكؿ لػل ، لػـ 
ويصػػب  الععػػؿ ،  المذػػاؿ الػػذم است ػػاد  ػػل :  عطوتيػػؾى خكفنػػا كفرةنػػا ، فوػػد كةػػع 

إجمػػاع اليةػػاة ميصػػكب  الععػػؿ ( عطػػ ( ، (خكفنػػا( هيػػا مععػػكجن يجمػػل ، كهػػك  
لكػػف لػػك جعميػػا (خكفنػػػا( ميصػػك نا  ػػػ( عط ( ، لكجػػػب  ف وكػػكف المعيػػ  :  يكػػػؾى 
تعطول الخكؼ ، كهك معي  لـ ترده مف جاض ، كمعي  فاسد مف جاض  خرل ، 
لذا كجب عدـ جعمل ميصك نا  الععؿ ، كةد جعمػل العػراّ ميصػك نا عمػ  التعسػور 

ال صرووف ، كالجدور  الذكر  فك سو كول يعسل ةد   ػار  لػ   ، كهك التمووز عيد
هذا العامؿ الذم ةاؿ  ل العراّ فػي يػٌص ةكلػل المتوػدـ ذكػره ، فوػد ةػاؿ : ((هػذا 
ـى كاف ؟ كلوس  صػعض   اب ما ويتصب مف المصادر...ييكل تعسور لما ة مل : ًل

 ػػػػركف لمػػػػا ة مػػػػل ، كج ميػػػػل ، فايتصػػػػب كمػػػػا ايتصػػػػب الػػػػدرهـ فػػػػي ةكلػػػػؾ : ع
درهمنا((
فود  وكف سو كول  فك المععكؿ يجمل هك تعسػور لمػا ة مػل ، كممػا وذوػر ( ُ(

ػػا(   اجيت ػػاه هيػػا ،  فك سػػو كول جعػػؿ يصػػب المععػػكؿ يجمػػل ، هػػك كيصػػب (درهمن
ػػا( فػػي هػػذا المذػػاؿ وعػػرب  ػػا ، ك(درهمن ، فػػي يةػػك ةكلػػؾ  : عيػػدم ع ػػركف درهمن

 كيل (تعسورنا( . تمووزنا ، عيد ال صرووف ، كالككفوكف وسم
الخامسػػض :  فك المععػػكؿ يجمػػل الػػذم جعمػػل سػػو كول كاليةػػاة مػػف  عػػده 
ميصػك نا عمػػ  يػػزع الخػػافض ، وختمػؼ عػػف جموػػع مػػا ةوػؿ  ايكػػل ميصػػكب عمػػ  
يػزع الخػافض ، كهػك  يكػل ومذػؿ الميصػػكب عمػ  يػزع الخػافض الكةوػد الػذم ةػػد 

اسػػػتيادنا  لواػػػا ، فجػػػاّ تعػػػركؼ اليةػػػاة كالمعسػػػركف  لػػػ  دجلػػػض يصػػػ ل ، فػػػايعرب 
ػػػر ورغػػػب فػػػي   عرا ػػػل مععػػػكجن يجمػػػل مكافونػػػا لمعيػػػاه ، كمػػػا مػػػف يةػػػكم ،  ك معسل
العدكؿ عف هذا ا عراب  ل   عرا ل ميصك نا عمػ  يػزع الخػافض ، يفك الوػكؿ 

                                                 

 . ّْٓ/ُ، كتةووؽ  دوع :  ّٕٔ/ُ( كتاب سو كول تةووؽ هركف : ُ(
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 اليصػب عمػػ  يػزع الخػػافض ةػكؿ لعظػػي ، ج وػػدٌؿ عمػ  معيػػ  ،  ػؿ هػػك فػػارغ 
فػػػػكا  لػػػػ  الدجلػػػػض  مػػػػف كػػػػؿ مةتػػػػكل ، ككػػػػاف وي غػػػػي لميةػػػػاة كالمعسػػػػروف  ف وتعرك

ا عرا وػػض لكػػؿ اسػػـ  عر ػػكه ميصػػك نا عمػػ  يػػزع الخػػافض ، كمػػا فعمػػكا ذلػػؾ فػػي 
المععػػػػكؿ يجمػػػػل ؛ لوعػػػػرب اسػػػػتيادنا  لػػػػ  معيػػػػاه ، فوػػػػدخمكه فػػػػي  ةػػػػد  عرا ػػػػات 
ايسماّ الميصك ض ، فمك فعمكا ذلػؾ يلغػي الوػكؿ  اليصػب عمػ  يػزع الخػافض 

 اليةك العر ي مف مآخذ هذا الوكؿ المختمؽ ، كاع كاجتل . تموائًوا ، ك يوذكا 
يخمص مف كؿ ما تودـ ذكره كتعصومل ،  فك الوكؿ  اليصػب عمػ  يػزع 
الخافض السماعي الميطكرىد ، كغور الميطكرىد الذم عدكه اليةػاة كالمعسػركف يصػ نا 
 ػػاًذا ج وجػػكز ، كّهمػػا ةػػكؿ مختمػػؽ ، ككػػذلؾ  ػػكاهدهما الكذوػػرة فػػي الوػػر ف 

ل لـ ويعدىٍؿ عف جٌر اجسػـ الكروـ  التي تكاد ج تيةص  ، جموعاا مختموض ؛ ييك 
 لػػػ  يصػػػ ل فػػػي  مل مكإػػػع كػػػاف ؛  ٌج ييكػػػل  روػػػد  ػػػذلؾ اجسػػػتغياّ عػػػف دجلػػػض 
الةػػرؼ الجػػار ؛ لوسػػت دؿ  ػػل معيػػ  مػػف معػػايي اليصػػب ، كمعيػػ  المععكلوػػض ، 

  ك الةالوض ،  ك ال دلوض ،  ك المصدروض ،  ك الظرفوض ،  ك التمووز .  
 لقرآف الكريـ الفصؿ الثاني : التضميف في ا

ا :   تعريؼ التضميف لغة كاصط حن
((المإمكف مف ال عر : ما لـ وتـ ك معي  التضميف في الشعر :  

ا : ((هك  ف تدرج  عض  (ُ( ةكافول  ٌج في الذم ة مل  ك  عده(( كالتإموف  وإن
 (ِ( ا وض كالخ ر في إمف كّـ فوككف جزّنا ميل((

: جاّ في العوف : ((ككػٌؿ  ػيّ  يةػًرز فوػل  ػيّ   التضميف في المغة
))  (ّ( ، فود إمكيتل...كتإمكيتل ايرض كالو ري كالركًةـي ، كإمكيتل الو رى

                                                 

 . ُِٔ-ُِٓ/ٖ، كويظر : المةكـ ج ف سوده ْٓٓ( العوف ص  ُ(

 . ِٕٖ/ِ( المذؿ السائر ج ف ايذور  ِ(

 . ْٓٓ( ص  ّ(
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: ((الإاد كالموـ كاليكف   صؿ صةو  ، كهك جعؿ  كةاؿ ا ف فارس
ّى ،  ذا جعمتل في  ال يّ في  يّ وةكول ، مف ذلؾ ةكلاـ : إمكيتي ال ي

((كفامتي ما تإمكيل  (ُ( إاموف : ما في  طكف الةكامؿ((كعائل ، كالم
 (ِ(كتا يؾ :  م : ما ا تمؿ عمول ، ككاف في إميل((

كمعي  التإموف في اليةك جاّ استيادنا  ل   التضميف في النحك :
معياه في المغض ةاؿ سو كول : ((كسمكوتيل زودنا...كسموكتيل  عّف ، كما توكؿ : 

كةاؿ الم رد : ((كما توكؿ : ي كاتي (  ّ( مض ، ك كإةتل  اا((عركفتيل  اذه العّ
زودنا ووكؿ ذاؾ ، كي كاتي عف زود ، فوككف مذؿ :  عممتي زودنا ، كي كاتي عف زود 

كةاؿ ا ف جيي : (( اب استعماؿ الةركؼ (  ْ( ، مذؿ : خ كرتي عف زود((
   عإاا مكاف  عض...كذلؾ  يكاـ ووكلكف :  فك ( ل (  معي

كةاؿ الزرك ي : (ٓ((مع(...كووكلكف :  فك (في( تككف  معي  (عم ((( 
((التإموف كهك  عطاّ ال يّ معي  ال يّ ، كتارة وككف في ايسماّ كفي 
ايفعاؿ كفي الةركؼ ، فامكا في ايسماّ فاك  ف تيإملف اسمنا معي  اسـ 

ّن معي  فعؿ  خر((  (ٔ(  خر...ك مكا ايفعاؿ فاف تيإملف فع
ك وكف اليةاة الغرض مف ةكلاـ  التإموف فود ذهب سو كول كما تودكـ 
 ل   فك ايصؿ في الععؿ (سمك (  ف وتعدكل  ل  مععكلوف  يعسل ، يةك ما 
مذكؿ : سٌموىتيل زودنا ، هذا هك ايصؿ الذم ج وجكز  ف وةاد عيل ، فإذا تعدكل 

                                                 

 . ْٗ-ّٗ/ ِ، كويظر : اليااوض في غروب الةدوث كايذر  ُُٕ( مواووس المغض ص  ُ(

 . ِٖٔ( الصةاح ص  ِ(

 . ِٕ-ُٕ/ُ، كتةووؽ  دوع :  ّٖ/ُ( كتاب سو كول تةووؽ هركف :  ّ(

 . ّّٖ/ْ( الموتإب ،   ْ(

 ُٗ/ ِ( الخصائص  ٓ(

  ْٓٔرهاف في عمـك الور ف ص ( ال  ٔ(



1146 

 

ذكؿ : سٌموىتيل  عّف ، فإيكما  ل  الذايي  ةرؼ الجر كجاّ في المغض يةك ما م
كاف ذلؾ مف تإمف (سمك ( معي  فعؿ  خر ، هك معي  (عركؼ( يفك 
(عركؼ(  وتعدكل   ل  الذايي  ةرؼ الجر ، كةاؿ ا ف جيي : ((اعمـ  فك الععؿ 
 ذا كاف  معي  فعؿ  خر ، ككاف  ةدهما وتعدل  ةرؼ كا خر  آخر ؛ فإفك 

د الةرفوف مكةع صاة ل ؛   وذاينا  افك هذا الععؿ في العرب ةد تتسع فتكةع  ة
معي  ذلؾ ا خر ؛ فمذلؾ جيّ معل  الةرؼ المعتاد ، مع ما هك في معياه 
وىاـً الركفىثي ً لى   ـٍ لىٍومىضى الصل كذلؾ كوكؿ ا عز اسمل : ( يًةؿك لىكي

(}ال ورة : ـٍ يكما توكؿ : رفذتي { ك يت ج توكؿ : رفذتي  ل  المر ة  ، ك ًُٕٖيسىآًئكي اع
 اا ،  ك معاا ؛ لكيكل لما كاف الرفث هيا  معي  ا فإاّ ، ككيتى تعدل 
(  ػ( ل ( كوكلؾ :  فإوتي  ل  المر ة ؛ جئتى  ػ( ل ( مع الرفث  وذاينا  ( فإوتي

كاع عارنا  يكل  معياه ((
 )ُ) 

ػػػا  عػػػد  ف است ػػػاد  آوػػػات مػػف كتػػػاب ا العزوػػػز فػػػي   ػػػاب  كةػػاؿ  وإن
وف : ((ككجدتي في المغض مف هذا العف  ػوئنا كذوػرنا ، ج وكػاد وةػاط  ػل ، التإم

مع  كذره ج جموعػل لجػاّ كتا نػا إػخمنا ، كةػد عرفػتى طروول...كفوػل  كلعمل لك جي
ػا مكإػػع و ػاد عمػػ  مػف  يكػػر  ف وكػكف فػػي المغػض لعظػػاف  معيػ  كاةػػد ،   وإن

(ذراع( ك (سػاعد(  ةت  تكمكؼ لذلؾ  ف وكجػد فرةنػا  ػوف (ةعػد( ك (جمػس( ك ػوف
 ج تػػرل  يكػػل لمػػا كػػاف (رفػػث  ػػالمر ة(  فػػي معيػػ  ( فإػػ   لواػػا( جػػاز  ف وت ػػع 

 (ِ((الرفث( الةرؼ الذم  ا ل  اب ا فإاّ ، كهك ( ل ((( 
فالتإػػػموف  ذف ةػػػائـ عمػػػ   سػػػاس تػػػرادؼ ايلعػػػاظ ترادفنػػػا تاًمػػػا ،  م : 
عمػػ   سػػاس تطػػا ؽ ايلعػػاظ فػػي معايواػػا ، كهػػذا مػػا صػػركح  ػػل ا ػػف جيػػي  كػػٌؿ 

 جّّ 

                                                 

 .ِٗ/ ِ( الخصائص  ُ(

 . ْٗ/ ِ( الخصائص  ِ(
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كةػػػاؿ الزرك ػػػي : ((التإػػػموف كهػػػك  عطػػػاّ ال ػػػيّ معيػػػ  ال ػػػيّ ، 
ػػا فػي ايسػػماّ فاػػ ك كتػارة وكػػكف فػي ايسػػماّ كفػي ايفعػػاؿ كفػػي الةػركؼ ، فامك

ًووػػؽه   ف تيإػػملف اسػػمنا معيػػ  اسػػـ ؛  فػػادة اجسػػموف جموعنػػا كوكلػػل تعػػال  : (ةى
ؽك(}ايعراؼ :  مى  الٌمًل ً جك اٍلةى مى   ىف جك  ىةيكؿى عى { إػمكف (ةووػؽ( معيػ  َُٓعى

ػػػا ايفعػػػاؿ فػػػاف  (ةػػػروص( لوعوػػػد  يكػػػل مةوػػػكؽ  وػػػكؿ الةػػػؽ كةػػػروص عموػػػل، ك مك
ّن معيػ  فعػؿ  خػر ،  كوكػكف فوػل الععمػوف جموعنػا ، كذلػؾ  ػاف وكػكف تيإملف فعػ

الععؿ وتعدل  ةرؼ ، فواتي متعدونا  ععؿ  خر ، لوس مف عادتل التعػدم  ػل ؛ 
ػا  لػ  تاكومػل ،  ك تاكوػؿ الععػؿ لوصػٌ  تعٌدوػل  ػل ، كذهػب المةووػكف  فوةتاج  مك
 لػػ   فك التكسػػع فػػي الععػػؿ كتعدوتػػل  مػػا ج وتعػػدل ؛ لتإػػميل مػػا وتعػػدل  ػػذلؾ 

ٍوينػػػا الةػػػر  ؼ  كلػػػ  ؛ يفك التكسػػػع فػػػي ايفعػػػاؿ  كذػػػر ، مذػػػاؿ ةكلػػػل تعػػػال  :  (عى
كيىاىػا تىٍعًجوػرنا(} ا يسػاف :  ري فإػمف (و ػرب( معيػ   {ٔوىٍ رىبي ً اىا ًع ىادي المكػًل ويعىجل

ٌج فػػػػ(و رب( وتعػػػدل  (وػػػركل( ييكػػػل ج وتعػػػدل  ال ػػػاّ ؛ فمػػػذلؾ دخمػػػت ال ػػػاّ ، كاع
كالػػرم معنػػا ، فجمػػع  ػػوف الةوووػػض كالمجػػاز فػػي لعػػظ  يعسػػل فايروػػد  ػػالمعظ ال ػػرب 

كاةػػد ، كةوػػؿ التجػػكز فػػي الةػػرؼ ، كهػػك ال ػػاّ ، فإيكاػػا  معيػػ  (مػػف( كةوػػؿ ج 
ّن ؛  ػؿ العػوف هػا هيػا   ػارة  لػ  المكػاف الػذم وي ػع ميػل المػاّ ، ج  مجاز  صػ

 (ُ( ل  الماّ يعسل ، يةك يزلتي  عوف ، فصار كوكلل : مكاينا و رب  ل(( 
ػػوىاـً كةػػا ـٍ لىٍومىػػضى الصل ػػا : ((كمػػف التإػػموف ةكلػػل تعػػال  : ( يًةػػؿك لىكيػػ ؿ  وإن

(}ال ورة : ـٍ { ؛ ييكل ج وواؿ : رفذتي  ل  المر ة ؛ لكػف لمػا ُٕٖالركفىثي ً لى  ًيسىآًئكي
ٍوتىًيي يىٍةعيػػدىفك  ػػا  ىٍغػػكى كػػاف  معيػػ  ا فإػػاّ سػػاغ ذلؾ...كةكلػػل تعػػال  : (ةىػػاؿى فىً مى

ـٍ ًصػػػػػػرى  (}ايعراؼ : لىايػػػػػػ ـى ٍسػػػػػػتىًوو { ةوػػػػػػؿ (الصػػػػػػراط( ميصػػػػػػكب عمػػػػػػ  ُٔاطىؾى اٍلمي
ف كػػاف  المععػػكؿ  ػػل :  م : يلزميػػؾ صػػراطؾ ،  ك يممكٌيػػل لاػػـ ، ك( ةعػػد( كاع
مىػ   ػٍؤًمًيوفى  ىًعػزكةو عى مىػ  اٍلمي ػملف معيػ  فعػؿ متعد...كةكلػل : ( ىًذلكػضو عى غور متعػد إي

                                                 

 . ّٓٔ( ال رهاف في عمـك الور ف ص  ُ(
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(}المائػػػدة :  ػػػػملف { فإيكػػػػل ووػػػاؿ ْٓاٍلكىاًفًروفى : ذؿك لػػػػل ، ج عموػػػػل ؛ كلكػػػف هيػػػػا إي
 (ُ( معي  التعطؼ كالتةيف((

فالغرض مف التإموف  ذف جاّ لةػؿل م ػكمض تعػدلم مػا ج وتعػدكل مػف 
ايفعاؿ ، ذلؾ  تإمويل  مك فعػؿ كػاف مػف ايفعػاؿ المتعدلوػض الورو ػض مػف معيػاه 

 تإػمويل  مك فعػؿ ، ككذلؾ لةؿل م كمض مجيّ الععؿ المتعدلم جزمنا ، كوككف 
كػػػاف مػػػف ايفعػػػاؿ الّزمػػػض الورو ػػػض مػػػف معيػػػاه ، كهػػػذا هػػػك الماخػػػذ ايكؿ مػػػف 
التإموف ، كهك  فك اليةاة ةالكا  ػل لةػؿل م ػكمض لعظوػض ، كالماخػذ الذػايي :  يكػل  
ةػػػػد ي ػػػػا مػػػػف الوػػػػكؿ  التإػػػػموف تةروػػػػؼ المعيػػػػ  ، كتغووػػػػر الدجلػػػػض ، كالماخػػػػذ 

  الوكؿ  تطا ؽ ايلعاظ كالتراكوب في دججتاا ، الذالث :  يكل اإطر اليةاة  ل
كهذا ما صركح  ػل ا ػف جيػي  يعنػا ، كفػي ذلػؾ ووػكؿ ا ػف مالػؾ : ((فػإفك الععمػوف 
ةد وتةداف معي  ، ك ةدهما متعدل كا خر جـز ، كصدكةتيل ك ميتي  ل ، كيسػوتيل 

جكتيػػػػػل كذهمػػػػػتي عيػػػػػل ، كة  تيػػػػػل كرغ ػػػػػتي فوػػػػػل ، كاسػػػػػتطعتيل كةػػػػػدرتي عموػػػػػل ، كر 
  (ِ( كطمعتي فول ، كتجي تيل ك عرإتي عيل((

كهػػػذا ماخػػػذ ك وػػػر ؛ ييكػػػل ج  ػػػدك مػػػف  ف وكػػػكف  ػػػوف كػػػؿ تػػػركو وف مػػػف 
فك  ّغض الور ف الكروـ  ف دةٍت ، كاع التراكوب المذككرة كيةكها ، فركؽ معيكوض كاع
ةامت  صعض  ساسػوض عمػ  اسػتعماؿ هػذا الععػؿ مػف دكف  ف وسػتعمؿ مرادفػل ، 

ػػػا فػػػي  ػػػاب التإػػػموف ،  ماتػػػض لمجايػػػب فػػػالوكؿ   تسػػػاكم دججتاػػػا ويعىػػػدح هيػػػا  وإن
ال ّغي فػي الوػر ف الكػروـ الػذم تمذكػؿ فوػل سػٌر  عجػازه ، كالوػكؿ  اػذا التطػا ؽ 
في المعي  الذم مف  ايل هدـ ا عجاز المغكم في الور ف الكػروـ ، ةػد  صػ   

دم : ((ك كذػػػر مػػػا وكػػػكف ةػػػكجن  ػػػائعنا عيػػػد اليةػػػاة  ةٌجػػػض التإػػػموف ، ةػػػاؿ المػػػرا

                                                 

 . ٓٓٔ- ْٓٔ( ال رهاف في عمـك الور ف ص  ُ(

 . ٖٔ/ِ(  رح التساوؿ  ِ(
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التإموف فوما وتعدكل  ةرؼ جر ، فوصور متعدلونا  يعسل ، كمف اليةكووف مػف 
  (ُ( ةاس ذلؾ ...كمياـ مف ةصره عم  السماع((

 :المبحث األكؿ : شكاود التضميف في القرآف الكريـ 
كمآخذ الوكؿ  التإموف التي تودـ ذكرها ةد وككف هولينا  ذا اةتصر 

عرب ،  مكا  ذا تجاكز هذا الةد  ل  الور ف الكروـ ، فاذا ما ج عم   عر ال
ف لـ وكف  وجكز السككت عمول ، ييكل سوؤدم  ل  تةروؼ الور ف الكروـ ، كاع

 في  لعاظل ، فاذا ما عجز عيل  لدح  عدائل ، كلكف في دججت  لعاظل .
 كمما وجدر ذكره  ة ؿ دراسض هذه ال كاهد  ف  ي ل عم  ةإوتوف :

ايكل  :  فك ايكاع التإموف الذّذض التي ذكرها الزرك ي ، ج ومكف 
 ف ويعككؿ عمواا في توسوـ هذا الم ةث ؛ يفك المعسروف غال نا ما اختمعكا في 

 تةدود يكع التإموف في ال اهد الور يي يعسل . 
الذايوض :  فك  كاهد التإموف في المغض كالور ف الكروـ كذورة تكاد ج 

لذلؾ ساختار عددنا مف  (ِ(  ، كهذا ما صركح  ل ا ف جيي كما تودكـ تيةص
هذه ال كاهد في هذا ال اب ؛ كج سوما التي مرك ذكرها ؛ لتككف يماذج ل كاهد 
كذورة ةد وصعب عميك ، كعم  غورم مف ال اةذوف ةصرها ، كمف ا الادل 

 كالسداد 
مىػػػػػي أىف ءَّ -ُ ًقيػػػػػؽه عى مىػػػػػى المٌػػػػػًه ًإءَّ  قػػػػػاؿ ا تعػػػػػالى : )حى أىقيػػػػػكؿى عى

ػػؽَّ( األعراؼ :  (  ت ػػدود الوػػاّ كفتةاػػا ، كةػػر  { َُٓاٍلحى ةػػر  يػػافع (ةووػػؽ عمػػيك
 (ّ( ال اةكف (ةووؽ عم (  ايلؼ عم   يكاا ةرؼ جر دخمت عم  ( ف(

                                                 

 . ّْٖ(  رح التساوؿ ص ُ(

 . ْٗ/ِ( الخصائص ِ(

، كالك ؼ عف كجكه العراّات  ُْٖ( ويظر : كتاب معايي الوراّات ، لأزمرم ص  ّ(
 . ِْٔ، كغوث اليعع ص  َْٕ/ ُالس ع 
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ةػػاؿ العػػراّ : ((كفػػي ةػػراّة ع ػػد ا : ةووػػؽ  ػػاف ج  ةػػكؿ عمػػ  ا ، 
كالعػػرب تجعػػؿ ال ػػاّ فػػي مكإػػع (عمػػ ( ، ةجػػض مػػف ةػػر  (عمػػ ( كلػػـ وإػػؼ ، 

 (ُ( رموتي عم  الوكس ك الوكس ، كجئتي عم  ةاؿ ةسيض ، ك ةاؿ ةسيض((
كوعيػػي  وكلػػل ((كلػػـ وإػػؼ(( : لػػـ وإػػؼ (عمػػ (  لػػ  وػػاّ المػػتكمـ ، 

، ك  ػػك جععػػر اليةػػاس (ّ(، كالط ػػرم (ِ(كت ػػع العػػراّ فػػي تاكومػػل هػػذا : ايخعػػش 
، ك  ػػك ال ركػػات  ػػف (ٕ(، كا ػػف عطوػػض (ٔ(، كالكاةػػدم (ٓ(، ك  ػػك عمػػي اليةػػكم (ْ(

كةاؿ ا ف عا كر (( ةسياا ةػكؿ العػراّ... فك (عمػ ( هيػا  معيػ    ( ٖ(ايي ارم 
 (ٗ( ال اّ((

كمػػػا ةالػػػل العػػػراّ ، كمػػػف ت عػػػل وػػػدخؿ فػػػي  ػػػاب تإػػػموف ةػػػرؼ معيػػػ  
ػا ، فوػد ةػاؿ   ػك  ةرؼ  خر ، كما ةاؿ  ل الزرك ي ، ةد ةوػؿ  ػل مػف ة ػؿ  وإن

وػػدة : ((كمػػف ةػػر  (ةووػػؽ عمػػ   ف ج  ةػػكؿ( كلػػـ وإػػؼ (عمػػ (  لوػػل ، فإيكػػل ع 

                                                 

 . ِٗٓ/ُ( معايي الور ف  ُ(

 .  ُٕٗ( ويظر : معايي الور ف ص  ِ(

 . ُٗ/ٗ( ويظر : جامع ال واف   ّ(

 . ُّٔ( ويظر :  عراب الور ف  ص  ْ(

 .  ّٖ-ّٕ/ ّ( ويظر : الةجض   ٓ(

 . ِّٗ/ِ( ويظر : الكسوط   ٔ(

 . ّْٓ/ ِ( ويظر : المةرر الكجوز   ٕ(

 . ِٗٔ/ُ( ويظر : ال واف في غروب  عراب الور ف  ٖ(

    ِِٓ/ ٖ( التةرور كالتيكور  ٗ(
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كهػػذا مػػف  ػػاب تإػػموف  (ُ(وجعػػؿ مجػػازه مجػػاز : ةػػروص عمػػ   ف ج  ةػػكؿ(( 
 اسـ معي  اسـ  خر . 

كالةوووض  يكل لوس في ا وض  مح تإموف كاف ، ك يكل ج وص   ف تككف 
(عمػػػ (  معيػػػ  ال ػػػاّ ، كج (ةووػػػؽ(  معيػػػ  (ةػػػروص(  ػػػؿ لكػػػؿ ميامػػػا دجلتاػػػا 
المسػػتومض مػػف دجلػػض غورهػػا ، كذمػػض ةوووػػض لغكوػػض ومكػػف  ف يسػػتورئاا مػػف كػػّـ 

ا مػػا تصػػ    العػػرب ، كهػػي  فك ةػػركؼ الجػػر التػػي تتعػػدل  اػػا ايفعػػاؿ ، غال نػػ
معايواا متوار ض ، في كذور مف التراكوب ، كلوست متطا وض ،  كمػا ادعػ  ا ػف 
جيي ،  كمػف المعمػكـ  فك العر ػي فػي كّمػل ، كذوػرنا مػا ووصػد معػايي عامػض ، 
ومكف  ف وصؿ  لواا  استعماؿ عدة ةركؼ ، مف ذلؾ ما است ػاد  ػل العػراّ : 

جئػػتي  ةػػاؿ ةسػػيض(( فاسػػتعماؿ ((كالعػػرب توػػكؿ : جئػػتي عمػػ  ةػػاؿ ةسػػيض ، ك 
يكمػػػا جػػػاز  (عمػػػ ( هيػػػا مػػػرة ، كال ػػػاّ مػػػرة  خػػػرل ، ج وعيػػػي تطا وامػػػا ال تػػػض ، كاع
كإػػع  ةػػدهما فػػي مكإػػع ا خػػػر ؛ يفك كموامػػا وكصػػؿ المػػتكمـ العر ػػي  لػػػ  
ّن هػػك  المعيػػ  العػػاـ الػػذم وػػركـ التع وػػر عيػػل ، فكػػٌؿ مػػا وروػػده المػػتكمـ هيػػا مػػذ

ؿ  لول  ال اّ التي تعوػد معيػ   التع ور عف ةسف ةالل عيد مجوئل ، سكاّ تكصك
ػػػؿ  لوػػػل  ػػػػ(عم ( التػػػي تعوػػػد  ا لصػػػاؽ ، كةػػػاؿ : جذػػػتي  ةػػػاؿ ةسػػػيض ،  ك تكصك
ؿ  لول  استعماؿ  معي  اجستعّّ ،  كةاؿ : جئتي عم  ةاؿ ةسيض ،  ك تكصك

 (في( التي تعود معي  الدخكؿ في ال يّ ، كةاؿ : جئتي في ةاؿ ةسيض 
كةاصػػػػؿ فػػػػي كػػػػّـ ال  ػػػػر ، لكيػػػػل غوػػػػر جػػػػائز ، كغوػػػػر  كهػػػػذا جػػػػائز

ةاصػػػؿ فػػػي كػػػّـ ا ، فػػػالور ف الكػػػروـ لػػػـ وسػػػتعمؿ لعظنػػػا  معيػػػ  لعػػػظ  خػػػر ، 
ماما  دا  يكل ةد كإع في مكإػع المعػظ ا خػر : كمامػا  مغػت درجػض ترادفامػا 
فػػػػي يظػػػػر ال ػػػػاةذوف كالدارسػػػػوف ، كو ػػػػدك  فك  الػػػػذم  دفػػػػع الوػػػػائموف  التإػػػػموف 

 ك تواعساـ عػف كػد ذهػياـ ، كعػف  معػاياـ اليظػر فػي التعػرؼ  لػ  عجزهـ ، 

                                                 

 . ُٗ/ٗ، كويظر : جامع ال واف لمط رم  ُٗ( مجاز الور ف ص  ُ(
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ػر ، مػف ذلػؾ مػا  الدجلض الموصكدة  مف استعماؿ ايلعاظ في مكاإػع  لعػاظ  يخى
فمك  فك الوػائموف  التإػموف  يعمػكا  (ُ(ةوؿ مف تإموف (ةووؽ( معي  (ةروص(

ف ت ٌيي في ال ةث في ةإوض تعدم (ةووؽ(  ػ(عم ( لتكصمكا  ل  ما وغيواـ ع
هػػػػذا الوػػػػكؿ المختمػػػػؽ ، فوػػػػد صػػػػركح   ػػػػك عمػػػػي اليةػػػػكم  جػػػػكاز تعػػػػدم (ةووػػػػؽ( 

كاست عد ا ف عطوض تإموف (ةووؽ(  (ِ( ػ(عم (  كمتا الوراّتوف عم  ةٌد سكاّ 
كةػد ذكػر الزمخ ػرم  ر عػض  كجػل فػي تاكوػؿ تعػدم (ةووػؽ(  (ّ(معي  (ةروص(

ؿ فػػي يكػت الوػػر ف  ف  ػػ(عم ( كةػاؿ عػػف الكجػل االرا ػع : ((كهػػك ايكجػل ايدخػ
وغرؽ مكسػ  فػي كصػؼ يعسػل  الصػدؽ فػي ذلػؾ الموػاـ ج سػوما كةػد ركم  فك 
عػػدك ا فرعػػػكف ةػػػاؿ لػػل ، لمػػػا ةػػػاؿ ( ٌيػػػي رسػػكؿ مػػػف ربل العػػػالموف( كػػػذ تى ، 

  (ْ(فووكؿ :  يا ةووؽ عم  ةكؿ الةؽ ،  م... ف  ككف  يا ةائمل ، كالوائـ  ل(( 
روص( كالػدجلتاف مختمعتػاف ، ككوؼ وص  تإموف (ةووؽ( معيػ  (ةػ

 (ٓ( يفك (ةووػػػػػػؽ( مػػػػػػف (الةػػػػػػٌؽ( كالةػػػػػػٌؽ : فػػػػػػي المغػػػػػػض  : ((يوػػػػػػوض ال اطػػػػػػؿ((
كلوس في لعظ (الةرص(  يّ مػف هػذه الدجلػض ، كمػا  (ٔ( ك((خّؼ ال اطؿ((

دؿ عمول لعػظ (الةػؽ( فػي المغػض ، هػك المعيػ  الػذم  راد  ف وعٌ ػر عيػل مكسػ  
فك هذا الةؽ كاةع عم  ما ادعاه ، كمػتمكفه ميػل عمول السّـ ، ك راد  ف وعٌ ر  

، ج ممتصؽه  ل ؛ لذلؾ عداه  ػػ(عم ( ج  ال ػاّ ، كالجػدور  الػذكر  يكػل ةػد جػاّ 
                                                 

، كال رهاف  ُٗ/ٗواف لمط رم ، كويظر : جامع ال  ُٗ( ويظر : مجاز الور ف ص  ُ(
 . ّٓٔلمزك ي ص 

 ّٖ-ّٕ/ ّ( ويظر : الةجض في عمؿ الوراّات الس ع   ِ(

 . ّْٓ/ِ( ويظر : المةرر  ّ(

 . ُّّ/ِ( الك اؼ  ْ(

 . َُِ( العوف ص  ٓ(

 ِْٗ( الصةاح ص  ٔ(
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فػػػي العػػػوف لمعراهوػػػدم : ((الةػػػؽ : يوػػػوض ال اطػػػؿ ، ةػػػؽك ال ػػػيّ وةػػػؽح ةوًػػػا ، 
 م : كجب كجك نا ، كتوكؿ : وةؽ عموؾ  ف تععؿ كذا ، ك يت ةووػؽ عمػ   ف 

فعػػوكف تعػػدم (ةووػػؽ(  ػػػ(عم ( مػػع  إػػافض (عمػػ (  لػػ  ( ف( ، كمػػا (  ُ(ععمػػل(( ت
 جاّ تمامنا في ةراّة (ةووؽ عم   ف ج  ةكؿ( 

فموس  ذف في ا وض تإموف اسـ معي  اسـ  خر ، كج تإموف ةػرؼ 
 معي  ةرؼ  خر . 

ػػػػػػيىاـً الرَّفىػػػػػػثي ًإلىػػػػػػى -ِ ـٍ لىٍيمىػػػػػػةى الصِّ قػػػػػػاؿ ا تعػػػػػػالى : )أيًحػػػػػػؿَّ لىكيػػػػػػ
( البقرة : ـٍ ػػػآًئكي مػػػرك ةػػػكؿ ا ػػػف جيػػػي : ((ك يػػػت ج توػػػكؿ : رفذػػػتي  لػػػ  { ًُٕٖنسى

يكما توكؿ : رفذتي  اا ،  ك معاا ؛ لكيكػل لمػا كػاف الرفػث هيػا  معيػ   المر ة  ، كاع
(  ػػػػ( ل  ( كوكلػػػؾ :  فإػػػوتي  لػػػ  المػػػر ة ؛ ا فإػػػاّ ، ككيػػػتى تعػػػٌدم ( فإػػػوتي

جئػػتى  ػػػ( ل (  مػػع الرفػػث  وػػذاينا كاع ػػعارنا  يكػػل  معيػػاه((
كمذػػؿ هػػذا ةػػاؿ ا ػػف  (ِ( 

كيسب الكاةدم  ل  ايخعش ةكلل : (( يكمػا عػٌداه  ػػ( ل ( ييكػل  معيػ   (ّ(سوده 
ٌيمػػػػا  (ْ( ا فإػػػػاّ(( كجػػػػاّ فػػػػي الػػػػدر المصػػػػكف : ((كعػػػػدكل (الرفػػػػث(  ػػػػػ( ل ( كاع

ػؿك ا فإػاّ  لػ  وتعدٌ  ػملف مػف معيػ  ا فإػاّ ، كايكػل ةوػؿ :  يةل ل  ال اّ لمػا إي
 (ٓ(يسائكـ  الرفث((

هػػذا مػػا ةالػػل المغكوػػكف كالمعسػػركف  ، كلػػوس ايمػػر كمػػا ةػػالكا ، ككػػاف 
ايكلػػ   اػػػـ  ف و ويػػكا العػػػرؽ فػػي الدجلػػػض  ػػوف الرفػػػث كا فإػػاّ ؛ لوصػػػمكا مػػػف 

 ؿ ( ل (  دجن مف ال اّ .خّؿ ذلؾ  ل  معرفض السٌر مف استعما
                                                 

 . َُِ( ص  ُ(

 .ِٗ/ ِ( الخصائص  ِ(

 . ُٖٖ/ ٔ، كلساف العرب  ُُْ/ ُ( ويظر : المةكـ  ّ(

 . ِٖٔ/ُ( الكسوط  ْ(

 . ُِٔ/ُ، كويظر :  يكار التيزوؿ ، تعسور ال وإاكم  ِِٗ/ِ(  ٓ(
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ف جعمل  هؿ المغض كالتعسور  معيػ  (ا فإػاّ( ؛ لوسػكغكا  فػ(الرفث( كاع
 ػل هػذا التإػموف ، فػػإفك  ويامػا فرةيػا فػي الدجلػػض فػػ((الرفث : كممػض جامعػض لكػػؿ 

كةػاؿ ا ػف فػارس : ((الػراّ كالعػاّ كالذػاّ :  صػؿ  (ُ( ما وروده الرجؿ مػف  همػل((
كةػػاؿ ا ػػف سػػوده : ((الرفػػث :  (ِ( سػػتةوا مػػف  ظاػػاره((كاةػػد ، كهػػك كػػؿ كػػّـ وي 

الجمػػػػاع كغوػػػػره ممػػػػا وكػػػػكف  ػػػػوف الرجػػػػؿ كامر تػػػػل ، وعيػػػػي التو وػػػػؿ ، كالمغازلػػػػض 
  (ّ( كيةكهما مما وككف في ةاؿ الجماع((

هذه دجلض الرفث ،  مكػا ا فإػاّ  ، فوػد ةػاؿ العػراّ : ((ا فإػاّ :  ف 
ف لػػػـ وجامعاػػػا((  كةػػػاؿ  (ٓ(لمجامعػػػض عيػػػد   ػػػي ع وػػػدة  كهػػػك ا (ْ(وخمػػػك  اػػػا كاع

الزجاج : ((ا فإاّ :  صمل الغ ػواف، كةػاؿ  عإػاـ :  ذا خػّ فوػد  فإػ  ، 
كجاّ في تاذوب المغض : ((كوواؿ :  فإػ  فػّف  لػ    (ٔ(غ ي  ك لـ وغش(( 

 ل  فّف :  ذا كصؿ  لول ، ك صمل  يكل صػار فػي فرجتػل كفإػائل...كعف ا ػف 
ػػػػا :  ذا ايعرا ػػػي :  فإػػػػ  الرجػػػػؿ : دخػػػػ ؿ عمػػػػ   همػػػػل ، ةػػػػاؿ : ك فإػػػػ   وإي

جامعاػػػػا ، ةػػػػاؿ : كا فإػػػػاّ فػػػػي الةوووػػػػض : اجيتاػػػػاّ ، كميػػػػل ةػػػػكؿ ا ، جػػػػؿ 
وذىاةنػػا  ػػٍذفى ًمػػيكيـ مل ـٍ ً لىػػ   ىٍعػػضو كى ىخى ػػكي ػػ   ىٍعإي ةىػػٍد  ىٍفإى ذيكيىػػلي كى ٍوػػؼى تىٍاخي كى كعػػز : (كى

ًموظنا(}اليسػػػاّ :    الرجػػػؿ جاروتػػػل : {  م : ايتاػػػ  ك دكل ، كووػػػاؿ :  فإػػػُِغى
((كووكلػػكف :  فإػػ  الرجػػؿ  لػػ  امر تػػل :  ا رها...ك فإػػ   لػػ   (ٕ( جامعاػػا((

                                                 

 ُّْٕ/ِ( تاذوب المغض لأزهرم :  ُ(

 . ّْٓ( مواووس المغض : ص  ِ(

 ُُْ/َُ( المةكـ :  ّ(

 . ُِٖ/ِ( معايي الور ف :  ْ(

 . ٕٓ( مجاز الور ف : ص  ٓ(

عرا ل :  ٔ(  . ِٔ/ِ( معايي الور ف كاع

)ٕ   )ّ/ِٕٗٔ . 
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ّن(( ((ك فإوتي  ل  فّف  سػرلم ، ك فإػ  الرجػؿ امر تػل :  (ُ( فّف  سرله  فإا
 (ِ(  ا رها كجامعاا((

فاػػذه دجلػػض ا فإػػاّ : خمػػك الرجػػؿ  امر تػػل ،  ك مجامعتاػػا ، كعيػػدها 
 سػػرارها ايييذكوػػض ، فػػإذا طمواػػا فػػي هػػذه الةػػاؿ ، اسػػتةوت  ف تيك ػػؼ لمرجػػؿ 

تاخػػذ مػػف الرجػػؿ الماػػر كمٌػػل ؛ ذمينػػا جيك ػػاؼ سػػٌرها لػػل ، كلمجامعتاػػا كفػػٌض 
 كارتاػػا ، فاسػػتعماؿ لعػػظ (ا فإػػاّ( هػػك المّئػػـ هيػػا لسػػواؽ ا وػػض فػػي سػػكرة 

ػػا ا وػػض الػػكاردة فػػي سػػكرة ال وػػرة ، فاػػي فػػي سػػواؽ الصػػواـ ، كممػػا  اليسػػاّ ،  مك
وسػػتمـز فوػػل : الصػػكـ عػػف العةػػش فػػي الكػػّـ ، كاليظػػر  لػػ  مػػا ةػػٌرـ ا مػػف 
عػػػكرات اليسػػػاّ ،  ك مغػػػازلتافك  ك تو ػػػومافك  ك مجػػػامعتافك ، كةػػػد ظػػػٌف  عػػػض 
الصػػةا ض  فك هػػذه ايمػػكر ، كمػػا هػػي مةركمػػض عمػػواـ فػػي الياػػار ، فاػػي كػػذلؾ 

المياسػػب  ف وسػػتعمؿ لعػػظ  مةركمػػض عمػػواـ فػػي الموػػؿ مػػع زكجػػاتاـ ، فكػػاف مػػف
 (الرفث( الذم ودٌؿ عم  ما تودكـ ذكره

ف ػػػوف (الرفػػػث( ك(ا فإػػػاّ( فػػػرؽ كاإػػػ  فػػػي الدجلػػػض ، كلكػػػؿ ميامػػػا 
سواةل كمكإعل ، كمف الكاإ   فك اليةاة كالمعسروف ةد اإطركا  ل  تةروػؼ 
دجلض المعظ الور يي عف طروؽ التإموف ، مف  جؿ  ف وسكغكا تعدم (الرفػث( 

 ل ( مع  يكل مف الجائز استعماؿ دجلػض هػذا الةػرؼ مػع (الرفػث( يفك المػراد  ػ(
 ةػػػػّؿ رفػػػػذاـ المكجػػػػل  لػػػػ  يسػػػػائاـ لوػػػػالي الصػػػػواـ ، كمػػػػا  فى ادعػػػػاّهـ  ػػػػافك 
(الرفػػػث( وتعػػػدل  ال ػػػاّ ، كج وتعػػػدل  ػػػػ( ل ( وػػػردحه مػػػا جػػػاّ فػػػي كتػػػاب العػػػوف 

 (ّ( ((لمعراهودم : ((الرفث : الجماع ، رفث  لواا كترفكث

                                                 

 . ّٕٗ( مواووس المغض : ص  ُ(

 . ُْٖ(  الصةاح : ص  ِ(

 . ّٗٓ(  ص  ّ(
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ـٍ ًلكىاذنا فىٍميىٍحػذىًر -ّ مَّميكفى ًمنكي ـي المَّهي الًَّذيفى يىتىسى قاؿ ا تعالى : )قىٍد يىٍعمى
ػذىابه أىًليـه( النػكر :  ـٍ عى ـٍ ًفٍتنىػةه أىٍك ييًصػيبىىي اًلفيكفى عىٍف أىٍمػرًًن أىف تيًصػيبىىي الًَّذيفى ييقى

كةػػػاؿ  (ُ( ف( زائػػػدة((ةػػػاؿ   ػػػك ع وػػػدة : ((مجػػػازه : وخػػػالعكف  مػػػره ، ك(عػػػ{ ّٔ
الط رم : ((ك يدخمت (عف( يفك معي  الكّـ : فموةذر الذوف ومكذكف عف  مػره 

كةػاؿ الكاةػدم : (( م : وعرإػكف عػف  مػره ، ( ِ( ، كود ركف عيػل معرإػوف((
كةػاؿ العك ػرم : ((ةكلػل  (ّ( كدخمت (عف( لتإمف المخالعض معي  ا عػراض((

  المعي  ؛ يفك معيػ  (وخػالعكف( ومومػكف تعال  (عف  مره( الكّـ مةمكؿ عم
كةػػاؿ الزمخ ػػرم : ((الػػذوف وخػػالعكف عػػف  مػػره( الػػذوف وصػػدكف  (ْ( كوعػػدلكف((

ؿ ا ػػػف عطوػػػض ةكلػػػل تعػػػال   (ٓ( عػػػف  مره...كالمعيػػػ  : عػػػف طاعتػػػل كدويػػػل(( ك كك
(وخالعكف عف  مره(  افك ((معياه ووع خّفاـ  عد  مره ، كهذا كما توكؿ : كاف 

كةػػػػاؿ   ػػػػك ةوػػػػاف : ((إػػػػٌمف (خػػػػالؼ( معيػػػػ  (صػػػػدك(  (ٔ( روػػػػ (( المطػػػػر عػػػػف
 (ٕ( ك( عرض( فعدكاه  ػ(عف(((

كةػػاؿ الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي :  ((كلمتإػػموف صػػكر  خػػرل ، فوػػد 
ػٍف  ػاًلعيكفى عى ويإمكف فعؿ متعٌد معي  فعؿ جـز كوكلل تعال  : (فىٍموىٍةذىًر الكػًذوفى ويخى

خػػالؼ( فعػػؿ متعػػٌد  ووػػاؿ : خالعػػتي  مػػره ، كج ووػػاؿ : { فػػإفك (ّٔ ىٍمًرًه(}اليػػكر : 

                                                 

 . ُٖٗ( مجاز الور ف ص  ُ(

 . ُُِ/ُٖ( جامع ال واف :  ِ(

 . ُّّ/ّ( الكسوط :  ّ(

 . ِٔٓ/ِ( الت واف : ْ(

 ،ِّٓ/ّ( الك اؼ .  ٓ(

 . ُٖٗ/ْ( المةرر :  ٔ(

 . ٖٕٓ/ٔ(  ال ةر المةوط :  ٕ(
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ػػػملف معيػػػ  اج تعػػػاد كالخػػػركج كاجيةػػػراؼ ، كايكػػػل  خالعػػػتي عػػػف  مػػػره ، كلكػػػف إي
 (ُ( ةاؿ : فموةذر الذوف و تعدكف عف  مره ،  ك ويةرفكف عف  مره((

ةػػاؿ : ((كج ووػػاؿ : خالعػػتي عػػف  مػػره(( لكػػف ا سػػ ةايل ةػػد ةػػاؿ ذلػػؾ 
فاليةػػػاة كالمعسػػػركف  ػػػدجن مػػػف  ف ودرسػػػكا السػػػٌر مػػػف تعػػػٌدم (وخػػػالعكف(  ػػػػ(عف( 
التجؤكا  ل  التإموف ، تإموف (وخالعكف( معي  (ومكذكف كوػد ركف( كمػا ةػاؿ 
ؿ الط ػػػػػػرم ،  ك (وعرإػػػػػػكف( كمػػػػػػا ةػػػػػػاؿ الكاةػػػػػػدم ،  ك (وصػػػػػػدكف( كمػػػػػػا ةػػػػػػا

الزمخ رم ،  ك(ومومكف كوعدلكف( كما ةاؿ العك رم ،  ك (و تعدكف كويةرفكف( 
ّن ، لػك فطيػكا  لوػل ،  كما ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي ، كلـ وخطر   الاـ فعػ
ل ػػدؤكا  ػػل ك ػػاع عيػػدهـ ، كلعػػدكا ايخػػذ  ػػل  كلػػ  ممػػا ذكػػركه  اػػذا التإػػموف ، 

 ورغ كف عف  مره  كهك (ورغ كف(  كوككف التودور:  فموةذر الذوف
فايػػت تػػرل كوػػؼ  فك اليةػػاة كالمعسػػروف ر كا  فك تعػػٌدم (وخػػالعكف(  لػػ  
مععكلػػػل  ػػػػ(عف( م ػػػكمض لعظوػػػض ؛ يفك هػػػذا الععػػػؿ عيػػػدهـ وتعػػػدل  لػػػ  مععكلػػػل 
 يعسػػػل ج  ػػػػ(عف( فػػػارادكا  ف وةمٌػػػكا هػػػذا الػػػذم عػػػدكه   ػػػكاجن  تإػػػموف الععػػػؿ 

 ػػض مػػف معيػػاه ، كوتعػػدل مذمػػل  لػػ  (وخػػالعكف(  ٌم فعػػؿ كػػاف مػػف ايفعػػاؿ الورو
 مععكلل  الةرؼ يعسل .

ككػػاف ايىكلػػ   اػػـ  ف و وػػكا الععػػؿ (وخػػالعكف( عمػػ  معيػػاه ، مػػف غوػػر 
تةروػػػػػؼ ، كج توػػػػػدور ، كج تإػػػػػموف ، ذػػػػػـ  عػػػػػد ذلػػػػػؾ ودرسػػػػػكف ةإػػػػػوض تعدوػػػػػل 

  ػ(عف( .
ةاؿ الط رم : ((كالمكاذ هك  ف ومكذ  عإاـ   عض ، وستتر هذا  اػذا 

...كالمػكاذ :  (ِ( إػةاؾ((، كما ةاؿ ال ّن ّن ةمو كةػاؿ الزمخ ػرم : ((وتسػممكف ةمػو
المّكذة...وعيػػي ويسػػمكف عػػف الجماعػػض فػػي الخعوػػض ، عمػػ  سػػ وؿ المػػّكذة  ، 

                                                 

 . ُّ/ّ( معاتي اليةك  ُ(

 . ُُِ/ُٖ( جامع ال واف  ِ(
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فاػػذا عمػؿ الميػػافؽ الػػذم ج وسػػتطوع  ف وتػػرؾ  (ُ( كاسسػتتار  عإػػاـ  ػػ عض((
 ك وتعػػرض ةموػػض اججتمػػاع ل ػػاف الجاػػاد عمينػػا  ، خكفنػػا مػػف  ف ويعإػػ   مػػره ، 

لممساّلض كالةساب ،  فومتجح  ل  الاركب مف هذا اججتماع ،  الطرووػض التػي 
ذكرهػػػػا المعسػػػػػركف ؛ فممػػػػػا كػػػػػايكا كػػػػػذلؾ ، كػػػػاف مػػػػػف المياسػػػػػب  ف وع لػػػػػر عػػػػػف 
مخالعتاـ هذه  استعماؿ (عف( التي تعود معي  المجاكزة ، كهك ما ووا ؿ ةركض 

لعكف  مػر ا ، لكػاف المػراد تسمماـ خعوض ، كلػك لػـ وسػتعمؿ (عػف( كةػاؿ : وخػا
المخالعض الصروةض ، التي توتإي ا عّف  اػا ، كمػف دكف خػكؼ ،  ك ةوػاّ 
،  ك يعاؽ ، كجاّ  ععؿ المخالعض عم  كزف (وعػاعمكف( ييكػل  راد الم ػاركض فػي 
معيػػػ  هػػػذا الععػػػؿ  ػػػوف طػػػرفوف ، كهػػػذا مػػػا لػػػـ وتػػػكافر فػػػي  مل فعػػػؿ مػػػف  فعػػػاؿ 

اؿ الزمخ ػػرم : ((ووػػاؿ : خػػالعيي فػػّف  لػػ  كػػذا ، التإػػموف التػػي ذكركهػػا ، ةػػ
 ذا ةصػػده ، ك يػػت مػػكؿٍّ عيػػل ، كخػػالعيي عيػػل ،  ذا كلكػػ  عيػػل ، ك يػػت ةاصػػده، 
كومواؾ الرجؿ صادرنا عػف المػاّ ، فتسػالل عػف صػاة ل ، فووػكؿ : خػالعيي  لػ  
المػػػاّ وروػػػد  يكػػػل ةػػػد ذهػػػب  لوػػػل كاردنا ، ك يػػػا ذاهػػػب عيػػػل صػػػادرنا ، كميػػػل ةكلػػػل 

ٍيلي(}هكد :تع ـٍ عى ا  ىٍياىاكي ـٍ ً لى  مى اًلعىكي  (ِ({((ٖٖال  : (كما  يًرودي  ىٍف  يخى
ػػػٍف  ىٍمػػػًرًه(  ذ  ػػػاًلعيكفى عى كهػػػذا هػػػك المعيػػػ  المػػػراد مػػػف ةكلػػػل تعػػػال  : (ويخى
التوػػػدور : وخػػػالعكف ا عػػػف  مػػػره ، الػػػذم ووتإػػػي  ف و وػػػ  الععػػػؿ (وخػػػالعكف( 

د ميػػل الم ػاركض فػػي معيػ  المخالعػػض عمػ  دجلتػل مػػف دكف تإػموف ؛ ييكػػل ةيًصػ
 وف طرفوف : المخاًلؼ كالمخالىؼ عيل ، كةيًصد مػف اسػتعماؿ (عػف( فػي سػكرة 

 اليكر ك( ل ( في سكرة هكد ، تةدود يكع هذه المخالعض كتةدود جاتاا .
ـٍ عىػف ًديًنػًه  -ْ نيػكٍا مىػف يىٍرتىػدَّ ًمػنكي قاؿ ا تعالى : )يىا أىي ىىا الَّػًذيفى آمى

مىػػى فىسىػػ ػػٍؤًمًنيفى أىًعػػزَّةو عى مىػػى اٍلمي ييًحب كنىػػهي أىًذلَّػػةو عى ـٍ كى ٍكؼى يىػػٍأًتي المٌػػهي ًبقىػػٍكـو ييًحػػب ىي

                                                 

 . ِّٓ/ّ( الك اؼ :  ُ(

 .َْْ/ِ( الك اؼ :  ِ(
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( المائػػدة : ةػػاؿ الزرك ػػي فػػي  ػػاب التإػػموف : ((فإيكػػل ووػػاؿ : {  ْٓاٍلكىاًفًريفى
ملف مع  التعطؼ كالتةيف(( ةػاؿ : ((فإيكػل  (ُ( ذٌؿ لل ، ج عمول ؛ كلكيكل هيا إي

ووػػػاؿ : ذٌؿ لػػػل ، ج عموػػػل(( وعيػػػي ووػػػاؿ هػػػذا  ػػػوف اليػػػاس ، لكػػػف ا ةػػػد ةػػػاؿ : 
( فمماذا ويعتٌد  كّـ اليػاس ، كج وعتػٌد  كػّـ رب اليػاس ؟!  ٍؤًمًيوفى مى  اٍلمي ( ىًذلكضو عى
كالةوووػػػػض  يكػػػػل لػػػػوس فػػػػي ا وػػػػض  تإػػػػموف ؛ كلػػػػك  راده لجػػػػاّ  معظػػػػل ، كةوػػػػؿ : 

مىػػػػػ  عػػػػػاطعوف عمػػػػػواـ ،  ك ةػػػػػايلوف عمػػػػػوا يكمػػػػػا  راد مػػػػػف ةكلػػػػػل : ( ىًذلكػػػػػضو عى ـ ، كاع
( مػػا وػػدٌؿ عموػػل هػػذا المعػػظ مػػف غوػػر تإػػموف ؛ كهػػذا مػػا  فصػػ  عيػػل  ػػٍؤًمًيوفى اٍلمي
المعسػركف  يعسػاـ الوػػائمكف  اػذ التإػػموف . فوػد ةػػاؿ الزجػاج : (( م : جػػاي اـ 

كةػػػػاؿ ا ػػػػف عطوػػػػض :   (ِ( لػػػػولف عمػػػػ  المػػػػؤميوف ، لػػػػوس  يكاػػػػـ  ذجّ ماػػػػايكف((
كةػػػاؿ ال وإػػػاكم  : (ّ( عيػػػاه : متػػػذلموف مػػػف ة ػػػؿ  يعسػػػاـ ، غوػػػر متك ػػػروف((((م

ػا لتإػميل معيػ  العطػؼ  ((عاطعوف عمواـ متذلموف...كاسػتعمالل مػع (عمػ (  مك
كالةيػػػػك ،  ك لمتي وػػػػل عمػػػػ   يكاػػػػـ مػػػػع عمػػػػك ل ط وػػػػتاـ كفإػػػػماـ عمػػػػ  المػػػػؤميوف 

ف  (ْ(خاإػػػعكف لاػػػـ((  كػػػاف ايصػػػؿ كةػػػاؿ   ػػػك ةٌوػػػاف : ((كعػػػدلم  ػػػػ(عم ( كاع
 الّـ ؛ ييكل إمكيل معي  الةيك كالعطؼ كايكل ةاؿ : عاطعوف عمػ  المػؤميوف 

  (ٓ( ، عم  كجل التذلؿ كالتكاإع((
تامكؿ ةكؿ   ي ةواف ،  يكل ما الةاجض  ل  هذا التإموف الذم ادعاه ، 

( دجلتػل التػي جعماػا   ٍؤًمًيوفى مى  اٍلمي معيػ  : التػذلؿ  عد  ف   و  لوكلل : ( ىًذلكضو عى
كالتكاإػػع ، فمػػا ايتاػػ   لوػػل  كػػّـ   ػػي ةوػػاف ، هػػك االتعسػػور الصػػةو  الػػذم 

                                                 

 . ٓٓٔ( ال رهاف : ص  ُ(

عرا ل :  ِ(  . ُْٖ/ِ( معايي الور ف كاع

 . َِٖ/ ِ( المةرر :  ّ(

 .ُِّ/ِ(  يكار التيزوؿ :  ْ(

 . َّٗ/ْ، كويظر : الدر المصكف  َّٕ/ّ( ال ةر المةوط :  ٓ(
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  طػػػػؿ  ػػػػل ةكلػػػػل  التإػػػػموف مػػػػف ةوػػػػث لػػػػـ و ػػػػعر ، كجػػػػاّ فػػػػي ركح المعػػػػايي 
لآللكسي: ((وعيي  فك كػكياـ  ذلػض ، لػوس يجػؿ كػكياـ  ذجّ فػي  يعسػاـ ؛  ػؿ 

 (ُ( تكاإع(( رادة  ف وإمكا  ل  عمك ميص اـ ك رفاـ فإومض ال
فاذا المعي  الذم ذكػره المعسػركف ، لػك  يروػد التع وػر عيػل  ػا م، ع ػارة 
مىػ   ك كجزها ك فصةاا ك دةاا ، فاؿ ومكف  ف وككف غور ةكلل تعال  : ( ىًذلكضو عى

 ) مى  اٍلكىاًفًروفى ٍؤًمًيوفى  ىًعزكةو عى  اٍلمي
ػا : ذؿك عموػل يستيتج مما مرك ذكره  يكل  كما وواؿ : ذؿك لل ، ووػاؿ   وإن

، كما هك الةاؿ في (رغب( وواؿ : رغب فػي كػذا ، كووػاؿ : رغػب عػف كػذا ، 
ككؿح في مكإعل كسواةل كةسب المعي  الموصكد  ، فالذٌؿ في الوكؿ ايكؿ ، 
هػػك ذٌؿ خإػػكع كاسػػتكايض ، كج وصػػدر مػػف صػػاة ل  ٌج كرهنػػا ، ك ػػرغـ  يعػػل ، 

ييكػل ذؿ و تغػي  ػل صػاة ل التكاإػع كالذؿ في الوكؿ الذايي ، وجيّ  طكعنا ؛ 
، كخعػػض الجيػػاح  خكايػػل المػػؤميوف ا تغػػاّ مرإػػاة ا ، فػػالعرؽ  ػػوف الػػذلوف 
كاإ   ، كمف الإركرم جدكا في هذا المواـ  ف   ور  ل  ةإوض  مامػض ، لػـ 

 ػػوكع تركوػػب معػػوكف،  يمػػا وػػاتي مػػف أفَّ ويت ػل عمواػػا اليةػػاة كالمعسػػركف ، كهػػي 
الػػذم وتطمػػب التع وػػر عيػػل  اػػذا التركوػػب ، فػػإذا  يروػػد التع وػػر عػػف  ػػوكع معيػػاه 

معي   خر غور  ائع  ، كجب التع ور عيل  تركوب  خر وكافؽ هذا المعي  ، 
ف يدر استعماؿ هذا التركوب ، كةد تكػكف ذمػض معػاف اسػتعمماا الوػر ف الكػروـ  كاع

د هذا التركوب ، لكيل لـ وستعمماا العرب في  عرهـ ، كج في يذرهـ ؛ لذلؾ كر 
فػػي كػػّـ ا ، كلػػـ وػػرد فػػي كّماػػـ ، كمػػف المعػػايي التػػي لػػـ وتطػػرؽ  لواػػا  ٌج 
الوػػر ف الكػػروـ ؛ ممػػا اةتإػػ   ف وكػػكف التركوػػب المع لػػر عيػػل ، لػػـ وػػرد  ٌج فػػي 
مىػػػػ   كتػػػػاب ا ، هػػػػك ةػػػػكؿ ا تعػػػػال  الػػػػذم توػػػػدـ دراسػػػػض مدلكلػػػػل :  ( ىًذلكػػػػضو عى

ٍؤًمًيوفى  ىًعزكةو  (اٍلمي مى  اٍلكىاًفًروفى  عى

                                                 

)ُ  )ّ/ُّّ. 



1161 

 

كوي غػػػػي هيػػػػػا اسػػػػتعماؿ طروػػػػػؽ التعسػػػػور ج طروػػػػػؽ التإػػػػموف ، فمػػػػػف 
المعركؼ  ف التعسور وذكر المعي  المراد مف غور تإموف ، كهذا امر مو ػكؿ 
، يف الوصد ميل فاـ المعي  ، ج  ل اس المعػظ دجلػض تعػدؿ دجلتػل ايصػموض ، 

( الػػذٌؿ يعسػػل  ك تةػػٌؿ مةٌماػػا ، فػػالمراد مػػف ةكلػػل تعػػال  :  ػػٍؤًمًيوفى مىػػ  اٍلمي ( ىًذلكػػضو عى
 معظػػل كمعيػػاه المعجمػػي ،  ايكػػل وػػدؿ عمػػ  الخإػػكع كاجسػػتكايض كالمػػوف ،  م : 

 ٌج  فك الور ف الكروـ   ّغػض تراكو ػل ك سػالو ل رسػـ ميػل  (ُ(ما كاف إد (العز( 
( صػػكرة جمومػػض مؤلعػػض مػػف إػػدٌ  كمػػف ةكلػػل : ػػاًفًروفى مىػػ  اٍلكى وف ؛ لكيامػػا ( ىًعػػزكةو عى

ظارا في التع ور الور يي متآلعوف متعايووف ؛ عم  خّؼ مػا عيػًرؼ عيامػا فػي 
ف تيػافرا مػف جايػب ، تجاذ ػا مػف جايػب  كّـ ال  ػر ؛  ذ جعمامػا كوط ػوف ، كاع
 خػػر ، فوػػد اسػػتعمؿ الوػػر ف لعػػظ الػػذٌؿ  دجلتػػل ، كمػػف  جػػؿ  ف و ػػولف  ػػافك هػػذا 

ػػػا ج كرهنػػػا ، عػػػدكاه الػػػذم اتصػػػعت  ػػػل الصػػػعكة المختػػػارة ، ةػػػ د جػػػاّ مػػػياـ طكعن
مىػػ    ػػ(عم ( ، ذػػـ كصػؼ الوػػكـ  يعسػاـ  مػػا ويػػاةض معيػ  الػػذؿ فوػاؿ: ( ىًعػػزكةو عى

( لوؤكلد طكاعوض ذلاـ تجاه  خكاياـ المؤميوف   اٍلكىاًفًروفى
فاػػذه الصػػكرة الجمومػػض التػػي رسػػماا الوػػر ف الكػػروـ ، وجػػب  ف يعرإػػاا 

 التإموف لمياس كما هي ، ج  ف ي كهاا  
ـي -ٓ ـٍ ًإنَّهي لىكىًبيريكي نتيـٍ لىهي قىٍبؿى أىٍف آذىفى لىكي قاؿ ا تعالى : )قىاؿى آمى

ذيكًع  ـٍ ًفي جي مِّبىنَّكي مىكيـ مٍِّف ًق ؼو كىءصى ـٍ كىأىٍرجي ـي السٍِّحرى فى قىطِّعىفَّ أىٍيًديىكي مَّمىكي الًَّذم عى
لىتىٍعمىميفَّ أىي نىا أىشىد  عى  ةاؿ مواتؿ ، ك  ك ع ودة ، { ُٕذىابنا كىأىٍبقىى( طه : النٍَّقًؿ كى

كةاؿ الاركم : ( اب دخكؿ (ِ(كا ف ةتو ض : (( م : عم  جذكع اليخؿ((
ةركؼ الخعض  عإاا مكاف  عض ، اعمـ  فك ةركؼ الخعض ةد ودخؿ 

                                                 

 . ُّٔ(  ويظر : مواووس المغض : ص  ُ(

، كالكجكه كاليظػائر لػل ص  ِٖٔ/ّمف سكرة الطكر  ّٖ( تعسور مواتؿ ، تعسور ا وض  ِ(
 . ِٖٗ، كتعسور غروب الور ف ص  ُُٖ، كمجاز الور ف ص  ِٕ
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 عإاا مكاف  عض ، ةد جاّ ذلؾ في الور ف الكروـ كال عر ، فمياا (في( 
ـٍ كلاا ستض مكاإع ، ت مل ىيككي ككف مكاف (عم ( ، كما ةاؿ ا عز كجؿ : (كىجصى

ذيكًع اليكٍخًؿ(}طل :  كةاؿ المرادم : ((في : ةرؼ جر ، كلل  (ُ({((ًُٕفي جي
تسعض معاف...الخامس :  ف تككف  معي  (عم ( يةك ةكلل تعال  : 

ذيكًع اليكٍخًؿ(}طل :  ـٍ ًفي جي مل ىيككي ه اـ : ((في : كةاؿ ا ف ( ِ({((ُٕ((كىجصى
ةرؼ جر ، لل ع رة معاف...الرا ع : اجستعّّ ، يةك ةكلل تعاؿ : 

ذيكًع اليكٍخًؿ(}طل :  ـٍ ًفي جي مل ىيككي  (ّ){((ُٕ(كىجصى
هذا الذم ةوؿ مف لدف  ساطوف المغض كاليةك عف تإموف (في(   
معي  (عم ( لـ وذ ت عيد التةووؽ لدل  خروف ، ةاؿ الزجاج : ((معياه : 

  جذكع اليخؿ ، كلكيكل جاز  ف توع (في( هايا ؛ ييكل في الجذع عم  عم
كمذؿ هذا ةاؿ  (ْ( جاض الطكؿ ، كالجذع م تمؿ عمول ، فود صار فول((

كةاؿ الزمخ رم : ((  كل تمكحف المصمكب في الجذع تمكحف ال يّ ( ٓ(الت روزم
ا ف عطوض :  كةاؿ(ٔ( المكع  في كعائل  ؛ فمذلؾ ةوؿ : في جذكع اليخؿ((

((اتساع مف ةوث هك مر كط في الجذع ، كلوست عم  ةد ةكلؾ : رك تي 
كةاؿ العك رم : ((في : هيا عم   ا اا ؛ يفك الجذع مكاف  (ٕ( عم  العرس((

                                                 

 . ِٕٕةركؼ ص ( ايزهوض في عمـ ال ُ(

 . ُِٓ( الجي  الدايي ص  ِ(

 . ُٖٔ/ُ( مغيي الم وب  ّ(

عرا ل  ْ(  . ِٗٗ/ّ( معايي الور ف كاع

 . ُِٕ( ويظر : ممخص  عراب الور ف ص  ٓ(

 . ْٕ/ّ( الك اؼ  ٔ(

 . ّٓ/ْ( المةرر الكجوز  ٕ(
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كةاؿ المالوي : ((كمف ذلؾ مجوئاا  (ُ(لممصمكب ، كمةتك عمول((
ـٍ ًفي مل ىيككي ذيكًع اليكٍخًؿ(}طل :   معي (عم (...كميل ةكلل تعال  : (كىجصى { ُٕجي

ككؿ هذه المكاإع لك تاكلتاا كجدتى فواا معي  : (في( الذم هك الكعاّ ،  ج 
ف كاف فواا العمك ، فالجذع  ذيكًع اليكٍخؿ( الكعاّ ، كاع ترل  فك معي  : (ًفي جي
كعاّ لممصمكب ؛ ييكل ج  ٌد مف الةمكؿ في جّز ميل ، كج ومـز في الكعاّ 

ـي  ف وككف خ عىؿى لىكي اكونا مف كؿ جاض ،  ج ترل  فك ةكلل تعال  : (هيكى الكًذم جى
{ وعيي ايرض ،  يكاا ج تةكم ُٓايٍرضى ذىليكجن فىاٍم يكا ًفي مىيىاًكً اىا(}الممؾ : 
يكما وةٌمكف في جّز مياا(( كةاؿ   ك ةواف : ((ك راد  التوطوع  (ِ( الما ي ، كاع

وؿ  اـ ، كلمكا كاف الجذع موًرا لممصمكب ، كالتصموب في الجذكع التمذ
كا تمؿ عمول ا تماؿ الظرؼ عم  المظركؼ عيدلم الععؿ  ػ(في( التي لمكعاّ 
، كةوؿ (في(  معي  (عم ( ، كةوؿ : يور فرعكف الخ ب كصم اـ في داخمل 

 (ّ( ، فصار ظرفنا لاـ ، ةت  ومكتكا فول جكعنا كعط نا((
ذيكًع اليكٍخًؿ(}طل : فػ (في(  ذف في ةكلل تعال   ـٍ ًفي جي مل ىيككي : (كىجصى

{ جاّت عم   ا اا ؛ تع ورنا عف  دة الغإب التي اعترٍت فرعكف ، ك دة ُٕ
كعوده  سةرتل الذوف  ميكا  مكس  ، عمول السّـ ،  ايكل سوصم اـ في جذكع 

ّن ، ك  ع  لغمومل .  اليخؿ ، ج عم  جذكع اليخؿ ، فاك   د تيكو
{ لٍِّمكىاًفريفى لىٍيسى لىهي ُقاؿ ا تعالى : )سىأىؿى سىاًئؿه ًبعىذىابو كىاًقعو  -ٔ

 جمعت كتب الوراّات ، ككتب معايي الور ف { ِ-ُدىاًفعه( المعارج : 

                                                 

 . ُٖٖ/ِ( الت واف في  عراب العر ف  ُ(

 . ِْٓ-ُْٓ( رصؼ الم ايي ص  ِ(

 . ِِّ/ٔ( ال ةر المةوط  ّ(
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 (ُ(كتعسوره عم   فك ال اّ  معي  (عف( كالتودور : ساؿ سائؿ عف عذاب كاةع
كف : ال اّ ها هيا  معي  (عف( ةاؿ ا ف خالكول ايص اايي : ((فواؿ اليةكو

كفي  جماع  هؿ المغض ، كالتعسور  (ِ( كالتودور : ساؿ سائؿ عف عذاب كاةع((
(}المعارج :  { هي ُعم   فك ال اّ في ةكلل تعال  : (سىاىؿى سىاًئؿه ً عىذىابو كىاًةعو

  معي  (عف( ، مآخذ خطرة ومكف ا فصاح عياا  ما واتي : 
في هذه ا وض  معي  (عف(  وعيي  فك كّـ ا اجدعاّ  افك ال اّ -ُ

، س ةايل ، ع كر عف معي  (عف(   غور الةرؼ الداؿل عمول  ايصالض ،  ؿ 
 ما ياب عيل ، ككايىاـ  اذا اجدعاّ ورودكف  ف ووكلكا : كاف مف ايىكل  عم  
ا ، جؿ كعّ ، استعماؿ ايصوؿ ج ال دوؿ ، فمك استعمؿ ايصوؿ لما 

 جيا  ل  هذا التودور .اةت
هذا اجدعاّ وعي  تدخّن سافرنا في كّـ ا ، س ةايل ، مف جاض -ِ

، كتةروعنا لدجلتل مف جاض  خرل ، يفك ا ، س ةايل ، ما استعمؿ ال اّ  ٌج 
 رادة دجلتاا في ا لصاؽ التي ج تعارةاا في كؿ  ةكالاا ، كما صركح  ذلؾ 

 (ْ(ف  ايكل  راد معي  المجاكزة كهـ وزعمك (  ّ(اليةاة 
                                                 

عرا ػػػػل لمزجػػػػاج  ُ( ، ككتػػػػاب معػػػػايي الوػػػػراّات ي ػػػػي  ُُٕ/ٓ( ويظػػػػر : معػػػػايي الوػػػػر ف كاع
، كالك ػػؼ عػػف كجػػكه الوػػراّات  ِٓٗ، كايزهوػػض لماػػركم ص  َّٓميصػػكر ايزهػػرم ص 

، كالمةػػػػرر  َْٔ/ِ، كم ػػػػكؿ  عػػػػراب الوػػػػر ف لمووسػػػػي  ّّٓالسػػػػ ع كعمماػػػػا لمووسػػػػي ص 
، كرصػػػؼ  ْٔٔ/ِ، كالت وػػػاف فػػػي  عػػػراب الوػػػر ف لمعك ػػػرم  ُْٔ/ٓالػػػكجوز ج ػػػف عطوػػػض 

، كال ةػػػػػر المةػػػػػوط ي ػػػػػي ةوػػػػػاف  ُْ، كالجيػػػػػ  الػػػػػدايي لممػػػػػرادم ص  ِِِالم ػػػػػايي ص 
ٖ/ْٔٓ . 

 . ْٗٓ(  عراب الوراّات الس ع كعمماا ص  ِ(

، كمغيػي الم وػب  ّٔ، كالجيػ  الػدايي ص  ِِِ-ُِِ( ويظر : رصؼ الم ػايي ص  ّ(
ُ/َُُ . 

 . َُْ/ُ، كمغيي الم وب  ُْظر : الجي  الدايي ص ( وي ْ(
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ا  دكل  ل  الظٌف  تساكم التركو وف : ساؿ عف -ّ هذا اجدعاّ  وإن
عذاب ، كساؿ  عذاب ، مما جعؿ  هؿ المغض كالتعسور وعزفكف عف ذكر العرؽ 
الدجلي  وياما ،  ؿ لـ و وركا ال تض  ل  سٌر استعماؿ ال اّ مف دكف (عف(  

ذا عمميا  فك سٌر  عجا ز الور ف ةائـ عم  مذؿ هذه الوإاوا التع وروض ، فإفك كاع
هذا وعيي  يكاـ  ما زعمكا ةد  ماتكا ركح هذا ا عجاز ، ك ة ركا ما في الور ف 

 الكروـ  مف ايكجل ال ّغوض .
 فك الغرض مف استعماؿ ال اّ هيا كاإ  ج وةتاج لمتعرؼ  لول -ْ

 ٌج  ل  ةموؿ مف المّةظض  وف ا وض كس ب يزكلاا ، فود  جمعكا عم   فك 
ال اّ  معي  (عف( عم  الرغـ مف  يكاـ ةد  جمعكا عم   فك معي  ا وض كس ب 

ث  ف كمدة ، يزكلاا هك : ((دعا داعو  عذاب كاةع ، كهك اليإر  ف الةار 
ةاؿ : الماـ  ف كاف ما ووكلل مةمد ، هك الةؽ مف عيدؾ ، فامطر عمويا 
ةجارة مف السماّ ،  ك ائتيا  عذاب  لوـ ، فايًسر وكـ  در فويًتؿ  هك ، 

ؽك  (ُ(كعو ض(( ٍذ ةىاليكٍا المكايـك ً ف كىافى هىػذىا هيكى اٍلةى كهك   ارة  ل  ةكلل تعال  : (كىاًع
(}اييعاؿ : ًمٍف ًعيًدؾى فى  ارىةن ملفى السكمىاّ  ىًك اٍئًتيىا ً عىذىابو  ىًلوـو مىٍويىا ًةجى اىٍمًطٍر عى

كةاؿ   ك ةوكاف في تعسور هذه ا وض : ((ةاؿ الجماكر : يزلٍت في  (ِ({ِّ
كعف هذه العّةض ((ةاؿ   ك  (ّ( اليإر  ف الةارث ةوف ةاؿ : الماـ  يزؿ((

ٍذ ع د ا :  كؿ هذه السكرة جكا ب لوكلل تعال  ، ةكاوض عف الم ركوف : (كىاًع
ارىةن ملفى السكمىاّ  مىٍويىا ًةجى ؽك ًمٍف ًعيًدؾى فىاىٍمًطٍر عى ةىاليكٍا المكايـك ً ف كىافى هىػذىا هيكى اٍلةى

                                                 

 . ُٖ/ّ( معايي الور ف لمعراّ   ُ(

 . ّْٔ/ٓ( ويظر : المةرر الكجوز ج ف عطوض  ِ(

 . ْٓٔ/ٖ( ال ةر المةوط  ّ(
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(}اييعاؿ :  { فايزؿ ا ةكلل تعال  : (سىاىؿى سىاًئؿه ِّ ىًك اٍئًتيىا ً عىذىابو  ىًلوـو
 (ُ({ِ-ُ{ للٍمكىاًفروفى لىٍوسى لىلي دىاًفعه(}المعارج : ُعو }ً عىذىابو كىاةً 

فموس هياؾ تياسب  وف  (عف(  كةاؿ سؤاؿ هذا الميكر المستازئ ؛ 
يفك استعماؿ (عف( وككف جكا نا عمكف ساؿ عف ال يّ لوعرؼ ما العمؿ 
لتجيب العذاب ، فمك كاف ايمر كذلؾ ، لووؿ : ساؿ سائؿ عف عذاب ا ، 

وكه وا ع اد ا ، كلكف لمىا كاف سؤاؿ الساذؿ عف  يّ ويكره ، كورود فات
مستازئنا كمتةدلونا كةكعل عمول ، لـ تجح ا وض في  سمكب جكاب ،  ؿ في 
 سمكب ردٍّ لاذا ا يكار، فياسب استعماؿ ال اّ التي تعود ا لصاؽ ؛ لوتإمكف 

تامكؿ كوؼ تطا ؽ ا يكار هذا الرد  افك هذا العذاب سووع عمول ج مةالض ، ك 
(}اييعاؿ :  { كةكلل ِّكالرٌد عمول ، كتياسوا  وف ةكلل تعال  : (ً عىذىابو  ىًلوـو

(}المعارج :  { كلك استعمؿ  (عف(   دجن مف ال اّ ُتعال  : (ً عىذىابو كىاًةعو
جختؿ هذا التياسؽ  وف اجستازاّ كالجكاب عيل ، مف جاض المعظ ، كمف جاض 

 المعي  .
ىىا -ٕ قاؿ ا تعالى : )ًإفَّ األٍبرىارى يىٍشرىبيكفى ًمف كىٍأسو كىافى ًمزىاجي

كنىىىا تىٍفًجيرنا( اإلنساف :  ري ٍيننا يىٍشرىبي ًبىىا ًعبىادي المًَّه ييفىجِّ ةاؿ { ٔ-ٓكىافيكرنا عى
العراّ : ((كةكلل ، عز كجؿ : (وىٍ رىبي ً اىا( كو ر اا ، سكاّ في المعي  ، 

ٍ رىبي ً اىا( ، وىركل  اا((ككافك : (وى 
فالعراّ ةد جعؿ ال اّ زائدة ، ةوف جعؿ  (ِ( 

ةكلل تعال  : (وىٍ رىبي ً اىا(  معي  : و ر اا ، كما  يكل إمكف (و رب( معي  
(وركل(  لوسكغ تعدول  ل  مععكلل  ال اّ ج  ػ(ًمف( كةاؿ ا ف ةتو ض : ((كوككف 

كةاؿ اليةاس : ((كةاؿ العراّ :  (ّ( (( معي  : و ر اا ع اد ا ، كو رب مياا
                                                 

 . ْٗٓ(  عراب الوراّات الس ع كعمماا ، ج ف خالول ايص اايي ص  ُ(

 . َُٕ/ّ( معايي الور ف  ِ(

 . َُّلور ف ص ( تاكوؿ م كؿ ا ّ(
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و رب  اا ، كو ر اا كاةد ، ك ةسف مف هذا  ف وككف المعي  : وركل  اا(( 
كذهب  (ِ(كةد مرك ةكؿ العراّ : (( كافك : و رب  اا ، وركل  اا((  (ُ(

الزمخ رم  ل   فك ال اّ جيّ  اا لمعي  ا لصاؽ ((كافك المعي  : و رب 
كةد ت ي  ا ف  (ّ(خمر ، كما توكؿ :  ر ت الماّ  العسؿ(( ع اد ا  اا ال

عطوض مذهب الوائموف  زوادة ال اّ ، فذهب  ل   فك ةكلل تعال  : (وىٍ رىبي ً اىا( 
كةاؿ العك رم : (((وىٍ رىبي ً اىا( ةوؿ : ال اّ زائدة ،   (ْ(هك  ميزلض : و ر اا

ا  اا ، كةوؿ : هي  معي  (ًمف(  كةوؿ : هك ةاؿ ،  م : و ر  ب ممزكجن
كةاؿ   ك ةواف  (ٓ( كايىكل   ف وككف مةمكجن عم  المعي  : ومتذح  اا((

اييدلسي : (((وىٍ رىبي ً اىا(  م : ومزج  را اـ  اا ،  ت   ال اّ الدالض عم  
ا لصاؽ ، كالمعي  : و رب ع اد ا  اا الخمر ، كما توكؿ :  ر تي الماّ 

ملف (و رب(   معي  (وركل(  فعيدلم  ال اّ ، كةوؿ ال اّ زائدة(( العسؿ ،  ك إي

)ٔ) 
هذا ما جاّ في كتب التعسور ،  مكا ما كرد في كتب ةركؼ المعايي 
، فود جعؿ الاركم (ًمف( مف  كؿ معايي ال اّ ، فواؿ : (( تككف مكاف (ًمف( 

ٍوينا وىٍ رىبي ً اىا ًع ىادي المكًل  كيىاىا تىٍعًجورنا(}ا يساف : ، ةاؿ ا تعال  : (عى ري { ٔويعىجل
ككذلؾ جعؿ ا ف ه اـ مف معايي ال اّ ((الت عوض ، ( ٕ(  م : و رب مياا((

                                                 

 . َُِْ(  عراب الور ف ص  ُ(

 . َُٕ/ّ( معايي الور ف  ِ(

 . ٔٓٔ-ٓٓٔ/ْ( الك اؼ  ّ(

 . َُْ/ٓ( المةرر الكجوز  ْ(

 . ُْٖ/ِ( الت واف في  عراب الور ف  ٓ(

 . ِٓٓ/ٖ( ال ةر المةوط  ٔ(

 . ِْٗ( ايي زهوض في عمـ الةركؼ ص  ٕ(
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 معي  (ًمف(  ذ ت ذلؾ ايصمعي ، كالعارسي ، كالويتى ي ، كا ف مالؾ ، ةوؿ : 
ٍوينا وىٍ رىبي ً اىا ًع ىادي المكل(} ا يساف : كالككفوكف ، كجعمكا ميل ةكلل تعال  : (عى

ٔ})ُ) 
 فمجمؿ ايةكاؿ التي ةومت في ا وض ، هي : 

تإموف (و رب(  معي   (وركل(  كالتودور وركل  اا ،  جاز هذا -ُ
 الكجل : العراّ ، ك  ك جععر اليةاس ، ك  ك ةواف اييدلسي .

جعؿ ال اّ زائدة ، فتودور ةكلل تعال  : (وىٍ رىبي ً اىا( هك : -ِ
 و ر اا .
زائدة دالض عم  ا لصاؽ ، كالمعي  : و رب ع اد ا جعؿ ال اّ -ّ
  اا الخمر.
تإموف (و رب( معي  (ومتذ( لذلؾ عيدلم  ال اّ ، كالتودور : ومتذ -ْ

  اا . 
جعؿ ال اّ دالض عم  الت عوض ،  معي  (ًمف( ، كالتودور : و رب -ٓ

 مياا .
(سىاىؿى مآخذ ما ةالل اليةاة كالمعر كف كالمعسركف في ةكلل تعال  : 

(}المعارج :  { تيط ؽ عم  ما ةالكه هيا في ةكلل تعال  : ُسىاًئؿه ً عىذىابو كىاًةعو
ٍوينا وىٍ رىبي ً اىا ًع ىادي المكًل(}ا يساف :  { كفي كٌؿ  وض سٌخركا التإموف في ٓ(عى

 عرا اا ؛ فجموع هذه ايةكاؿ  اطمض ، يفك ا ، س ةايل ،  راد مف : (و رب(  
عال  : (وىٍ رىبي ً اىا( معي  : و رب ، كمف ال اّ في ( اا(  معي  في ةكلل ت

ال اّ ، كلك  راد  ف تككف زائدة لما  ت   اا ؛ فمف المغك كالع ث استعماؿ لعظ 
، كهك ج ورود معياه ، كج  درم كوؼ تسيك  لمعراّ ، ك  ي جععر اليةاس ، 

: (وىٍ رىبي ً اىا(  ك  ي ةواف اييدلسي  ف وإميكا (و رب( في ةكلل تعال 

                                                 

 . َُٓ/ُ( مغيي الم وب  ُ(
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معي  : وركل  اا ، كوستةسيكا هذا الكجل ؛  ذ لوس في الجيض ظما ، كج 
ظمآف ، فود  ركل ا ، س ةايل ،  هؿ الجيض ة ؿ  ف ودخمكا الجيض  ال رب 
مف ماّ ةكض الككذر ، فمكٌؿ ي ي وكـ الووامض ةكض ترد  لول  متل ، 

يا مةمد ، صم  ا عمول كسمكـ ك عظماا ةكض الككذر الذم  عطاه ا لي و
(}الككذر :  { جاّ في الةدوث ُ، ةاؿ ا تعال  : (ً يكا ىٍعطىٍويىاؾى اٍلكىٍكذىرى

الصةو  ةكلل : صم  ا عمول كسمكـ ، ةكإي مسورة  ار ، ماؤه   وض 
مف الم ف ، كروةل  طوب مف المسؾ ، ككوزايل كيجـك السماّ ، مف  رب ميل 

ركاه ال خارم كمسمـ ، كفي ركاوض : مف  رب ميل  ر ض لـ  ج وظما   دنا .
وظما   دنا ، كمف لـ و رب ميل لـ ورك   دنا . ركاه ال زار كالط رايي ، كةد 

 (ُ(كردت ركاوات كذورة  اذا المعي  
فاهؿ الجيض  ذف ودخمكف الجيض كةد  ركاهـ ا ، س ةايل جموعنا مف 

ا مةمد ، صم  ا عمول كسمىـ ، في  رب ماّ الككذر الذم وييصىب لي ولي
عرصات وكـ الووامض ، فالوكؿ  ذف  تإموف ةكلل تعال  : (وىٍ رىبي ً اىا( 
معي  : وركل  اا ،  اطؿ كفاسد ، ييكل لوس في الجيض ظمآف لو رب مف 
  جؿ  ف ورتكم ،  ؿ و رب مف  جؿ التمتع  طوب ال راب ، كطوب رائةتل . 

جعمكا كؿ تودوراتاـ المستيدة  ل  التإموف كالمعر كف كالمعسركف ةد 
 متعموض  العوف ، كهي : 

 وركل  اا ،  م : وركل  العوف .-ُ
 و ر اا ،  م : و رب العوف  . -ِ
 ومتذ  اا ،  م : ومتذح  العوف . -ّ
ككذلؾ مف جعؿ ال اّ  معي  ا لصاؽ ، فاك وعيي  لصاؽ  -ْ

ل لوس المراد التعامؿ مع العوف ال رب  العوف ، كهذه ايةكاؿ ج تصٌ  ، ييك 

                                                 

 . َُِِ-ُُِٗ/ٓ( ويظر : الترغوب كالترهوب لمةافظ الميذرم ُ(
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م ا رة ، فمـ ورد في التعسور  فك كٌؿ  هؿ الجيض ومتوكف كوجتمعكف عيد هذه 
كيىاىا تىٍعًجورنا(}ا يساف :  ري العوف لو ر كا مياا ؛ فعي تعسور ةكلل تعال  : (ويعىجل

 (ُ( { ةاؿ العراّ : ((ةوث ما  ةب الرجؿ مف  هؿ الجيض فجكرها ليعسل((ٔ
كيىاىا تىٍعًجورنا( ووكؿ ، تعال  ذكره : وعجركف تمؾ كةا ري ؿ الط رم : ((ةكلل : (ويعىجل

العوف التي و ر كف  اا كوؼ  اؤكا ، كةوث  اؤكا مف ميازلاـ كةصكرهـ 
تعجورنا ، كوعيي  التعجور : ا سالض ، كا جراّ...وعدلكياا ةوث 

( وعجركياا : كةاؿ   ك ةواف : ( (ِ(  اؤكا...كوصرفكياا ةوث  اؤكا((
وذو كياا  عكد ةصب كيةكه ةوث  اؤكا ، فاي تجرم عيد كٌؿ كاةد مياـ ، 
هكذا كرد في ايذر ، كةوؿ : هي عوف في دار رسكؿ ا ، صمك  ا عمول 

 (ّ( كسمكـ ، تيعجر  ل  دكر ايي واّ كالمؤميوف((
مكا كةد ذكر اليةاة  فك مف معايي ال اّ : الس  وض كاجستعايض ، كجع

ـٍ  ـٍ ظىمىٍمتيـٍ  ىيعيسىكي ٍذ ةىاؿى ميكسى  ًلوىٍكًمًل وىا ةىٍكـً ً يككي مف ذلؾ ةكلل تعال  :  (كىاًع
ـي اٍلًعٍجؿ(}ال ورة :  اًذكي ٍميىا ًْٓ اتلخى رك { كةكلل تعال  : (فىً ظيٍمـو ملفى الكًذوفى هىاديكٍا ةى

ـٍ عى  دلًه ً صى ـٍ كى ـٍ طىول ىاتو  يًةمكٍت لىاي مىٍوًا { كةكلل َُٔف سىً وًؿ الٌمًل كىًذورنا(}اليساّ : عى
(}ال ورة :  ـٍ { ِِتعال  : (كى ىيزىؿى ًمفى السكمىاّ مىاّ فىاىٍخرىجى ً ًل ًمفى الذكمىرىاًت ًرٍزةان لككي

كيةك : لووتي  زود ايسد ، كةطعتي المةـ  السكوف ، ك روتي الومـ  الم راة ، 
ّ في هذه ال كاهد معي  الكسومض كالكاسطض ، فود  فادت ال ا (ْ(ككت تي  الومـ 

ٍوينا وىٍ رىبي ً اىا ًع ىادي المكًل  كهذا ما  فادتل كدلكت عمول في ةكلل تعال  : (عى
                                                 

 . ُٕٔ/ٖ، كويظر : زاد المسور ج ف الجكزم  َُٕ/ّ( معايي الور ف  ُ(

 . ِْٕ-ِْٔ/ِٗ( جامع ال واف  ِ(

 ِٓٓ/ٖ( ال ةر المةوط  ّ(

، كالجيػ   ِِِ، كرصػؼ الم ػايي ص  ِٕٗ( ويظر : ايزهوض في عمػـ الةػركؼ ص  ْ(
 . َُّ/ُ، كمغيي الم وب  ّٗالدايي ص 
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كيىاىا تىٍعًجورنا(}ا يساف :  ري { فاهؿ الجيض ، كهـ في مكاإعاـ كميازلاـ مف ٔويعىجل
كؿا في مكايل ،  ال رب الجيض الورو وف مف العوف كال عودوف مياا ، وتمتعكف ، 

مف ماّ العوف ، ذلؾ  كساطض جداكلاا كسكاةواا المتعرلعض مياا ، كالممتدة  ل  
كؿ  وت مف  وكتاا ، الماـ اجعميا ك همويا كذرواتيا مف  هماا ، الماـ  موف ، 

 ك خر دعكايا  ًف الةمد  رب العالموف . 
 :المبحث الثاني : التضميف كب مة القرآف الكريـ 

 حجة المؤيديف لمقكؿ بالتضميف :
 اع الوكؿ  التإموف في كتب اليةك ، كةد اةتج لل  عض اليةاة  

 افك التإموف وؤت   ل لمجمع  وف المعيووف في لعظ كاةد ، فود تودـ ةكؿ  
كيىاىا  ري ٍوينا وىٍ رىبي ً اىا ًع ىادي المكًل ويعىجل الزرك ي : ((مذاؿ ةكلل تعال  : (عى

فإمف (و رب( معي  (وركل( ييكل ج وتعدل  ال اّ ؛  {ٔتىٍعًجورنا(}ا يساف : 
ٌج فػ(و رب( وتعدل  يعسل فايرود  المعظ ال رب كالرٌم  فمذلؾ دخمت ال اّ ، كاع

كهذه الةجض  اطمض  (ُ(معنا ، فجمع  وف الةوووض كالمجاز في لعظ كاةد(( 
 كمردكدة  ما واتي :

ا  فك التإم-ُ وف جيّ  ل لمجمع  وف معيووف في لعظ لوس صةوةن
يكما لةٌؿ م كمض يةكوض اختموكها ، كهذا ما وصٌرةكف  ل في كؿ  كاةد ، كاع
 اهد وست ادكف  ل في  اب التإموف كما ر وت في ةكؿ الزرك ي 

 المذككر .
لك كاف عيد العرب تإموف  اذا المعي  جختصركا  فعالاـ -ِ

  فك هذا لـ وةصؿ .ك سماّهـ كةركفاـ  ل  اليصؼ  ٌج 

                                                 

 . ّٓٔ( ال رهاف في عمـك الور ف ص  ُ(
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لك صٌةت هذه الةجض لما كجديا في العر وض كالور ف الكروـ عطعنا -ّ
مكف  ةدهما معي    وف لعظوف ؛ ييكل  دجن مف  ف ويعطىؼ لعظ عم  لعظ ويإى

ا .  ا خر ، فومغ  العطؼ كتمغ   داتل ،  ٌج  فك هذا لـ وةصؿ  وإن
ـ في الععؿ (و رب( جعؿ المعظ الكاةد وةمؿ معيووف ، كما تود-ْ

ٍوينا وىٍ رىبي ً اىا ًع ىادي  الذم جعؿ  معي  ال رب كالرٌم في ةكلل تعال  : ((عى
المكًل( ج ومكف لعكر ا يساف  ف وتصكره  ك وستكع ل ، فالمّر  ذا ةر   ك سمع 
يةك :  رب  العوف  ك  رب مف العوف ، فإيكل ج وعاـ مف هذا الكّـ  ٌج 

ذا ةر   ك سمع يةك : ارتكل  العوف  ك ارتكل مف العوف ،  معي  ال رب ، كاع
فإيكل ج وعاـ مف هذا الكّـ  ٌج معي  الرمل كاجرتكاّ ؛ لذلؾ فإيكل  ذا  يرود 
هذاف المعيواف ك رود مف السامع  ف وستكع اما معنا كجب التع ور عف كؿٍّ 

 مياما  معظل ، ك ف وواؿ :   رب مف العوف كارتكل . 
لور ف الكروـ ، غور ةائمض عم  ما زعمل الزرك ي ،  ؿ هي ك ّغض ا

ةائمض عم   ساس استعماؿ المعردات المغكوض استيادنا  ل  معايواا الخاصض ، 
ـى ةاؿ ا كذا ،  ج استيادنا  ل  معايواا العامض ، كلاذا وواؿ  في هذا ال اب : ًل

الذم  يًيوت  كلـ ووؿ كذا ، كتإموف لعظ معي  لعظ  خر وادـ هذا ايساس
عمول  ّغض الور ف الكروـ ، ك يًيي عمول ًسرح  عجازه ، مف ذلؾ عم  س وؿ 
مىٍوًل  يمكضن ملفى  دى عى ٍدوىفى كىجى لىمكا كىرىدى مىاّ مى المذاؿ ، ما ةوؿ في ةكؿ ا تعال  : (كى

ا  ـي اٍمرى تىٍوًف تىذيكدىاًف ةىاؿى مى دى ًمف ديكًيًا ا ةىالىتىا ج يىٍسًوي اليكاًس وىٍسويكفى كىكىجى ٍط يكيمى خى
(}الوصص :  تك  ويٍصًدرى الرلعىاّ كى ى يكيىا  ىٍوهه كىً وره  {ِّةى

كرد الععؿ (كجد( في هذه ا وض ، كهك مف  فعاؿ (ظف( ك خكاتاا التػي 
 ٌج  يكػػل جػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف :  ( ُ(تيصػػب مععػػكلوف ،  صػػماما م تػػد  كخ ػػر

 (ُ(  مععكؿ ذافو ؛ يفك (كجد(  معي  (لوي((((((تذكداف( صعض جمر توف ، ج

                                                 

 . ُْٓ-ُْٔ/ُ(ويظر :  رح ا ف عووؿ  ُ(
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يوكؿ في ال دّ ، لػك  راد ا سػ ةايل ، معيػ  الموػاّ ؛ جسػتعمؿ لعظػل 
كةػػاؿ : كلوػػي مػػف دكياػػـ امػػر توف ،  ذ لػػـ وكػػف وعجػػزه ذلػػؾ ، كج سػػٌوما  فك لعػػظ 
(لوي( ةد استيعًمؿ في الور ف الكروـ ، كةد عيرلؼ المواّ الذم هك مصدر (لوػي( 

ػػػرلؼ  ايكػػػل ((مصػػػادفض ال ػػػيّ ( ِ(  ايكػػػل ((موا مػػػض ال ػػػيّ ، كمصػػػادفتل معنػػػا(( كعي
 (ّ( لم يّ ، كموا متل معنا((

ػػرلؼ الكجػػكد الػػذم هػػك مصػػدر (كجػػد(  ايكػػل عمػػ  (( إػػرب : كجػػكد  كعي
 إةػػػدل الةػػػكاس الخمػػػس ، يةػػػك : كجػػػدتي زوػػػدنا ، ككجػػػدتي طعمػػػل ، ككجػػػدتي 

 (ْ( ال اكة ، يةك : كجدتي ال  ع(( صكتل ، ككجدتي خ كيتل ، ككجكد  وكة

فكوػػؼ وصػػ  جعػػؿ (كجػػد(  معيػػ  (لوػػي( ك ويامػػا هػػذا العػػرؽ الكاإػػ  
في المعي  ؟!  يكل كاف مف الكاجب فػي هػذه ا وػض كيةكهػا ،  ف وسػاؿ المعسػر 

ـي اٍمرى تىٍوًف( دى ًمف ديكًيًا ـى ةاؿ ا هيا : (كىكىجى كلوي مف دكياـ :  كلـ ووؿ يعسل : ًل
ـى اسػػػتعمؿ لعػػػظ (لوػػػي( كلػػػـ  امػػػر توف ، ككػػػذلؾ وسػػػاؿ يعسػػػل مػػػرة ذايوػػػض :  يكػػػل ًلػػػ

مىٍكٍا  ذىا خى يكا كىاًع ييكٍا ةىاليكٍا  مى ذىا لىويكٍا الكًذوفى  مى وستعمؿ لعظ (كجد( في ةكلل تعال  : (كىاًع
(}ال ورة :  ػػا يىٍةػػفي ميٍسػػتىٍاًزؤيكفى ـٍ ً يكمى ـٍ ةىػػاليكٍا ً يكػػا مىعىٍكػػ ػػوىاًطوًيًا كج  ػػٌد مػػف  {ًُْ لىػػ   ى

 ف وكػػكف لاػػذا السػػؤاؿ ، كذاؾ ،  جا ػػض كتعسػػور ، كفػػي هػػذه ا جا ػػض كالتعسػػور 
 تكمف  ّغض الور ف الكروـ ، كفواا وظار سرح  عجازه 

 فك مػػف ادعػػ  كجػػكد التإػػموف فػػي الوػػر ف الكػػروـ ، كادعػػ   يكػػل ومذػػؿ 
 ذ ت وكف  صكرة مف صكر ال ّغض فول ، فود كهـ هذا المدعي كائينا مف وككف ،

 فك التإموف ةائـ عم   ساس ترادؼ ايلعاظ الذم ةيصد ميل تطا ؽ معايواػا ، 
                                                                                                                

)ُ  )ٖ/ِٔٔ . 

 . ِْٕ( المعردات في غروب الور ف لأصعاايي ص  ِ(

 .  ّٕ/ْ(  عمدة الةعاظ في تعسور   رؼ ايلعاظ ، لمسموف الةم ي ّ(

 .  ّٓٓ(  المعردات لمراغب ص  ْ(
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ك ّغػض (   ُ(كهذا ما صركح  ل ا ف جيي ، كغوره كةد مرك كّمل في هذا ال ػاب 
الوػػر ف الكػػروـ ةائمػػض عمػػ   سػػاس   يكػػل ج تطػػا ؽ  ػػوف معػػايي  لعاظػػل ، فػػالوكؿ 

 ف الكروـ ةػكجف متياةإػاف ، كج ومكػف التكفوػؽ  التإموف ، كالوكؿ   ّغض الور 
ـك  لغػاّ ا خػر ؛ كهػػذا  ـح  ٌج  عػد  ف وػت  ويامػا ال تػض ،  ػؿ  ذ ػات  ةػدهما ، ج وػت

 ما ةصؿ .
ووكؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي : ((فممتإموف غػرض  ّغػي لطوػؼ  

، كهك الجمػع  ػوف معيوػوف  اخصػر  سػمكب ، كذلػؾ  ػذكر فعػؿ ، كذكػر ةػرؼ 
تعمؿ مع فعؿ  خر فتكسب  ػذلؾ معيوػوف ، معيػ  الععػؿ ايكؿ كمعيػ  جر وس

ػػػػػػٍريىاهي ًمػػػػػػفى اٍلوىػػػػػػٍكـً الكػػػػػػًذوفى  يىصى الععػػػػػػؿ الذػػػػػػايي ، كذلػػػػػػؾ يةػػػػػػك ةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : (كى
{ فوػػد ذهػػب ةػػكـ  لػػ   فك (مػػف( هايػػا  معيػػ  (عمػػ ( كهػػذا ٕٕكىػػذك يكا(}ايي واّ :

يصره مف ، كيصره عموػل ؛  فول يظر ؛ فإفك هياؾ فرفنا في المعي   وف ةكلؾ :
ـٍ  ويٍخػػػًزًه فاليصػػػر عموػػػل وعيػػػي الػػػتمكف ميػػػل كاجسػػػتعّّ كالغم ػػػض ةػػػاؿ تعػػػال  : (كى

(}التك ػػػػػػػض :  ـٍ مىٍوًا ـٍ عى ػػػػػػػٍركي وىيصي مىػػػػػػػ  اٍلوىػػػػػػػٍكـً ُْكى ػػػػػػػٍريىا عى { كةػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػال  :  (فىايصي
(}ال ورة :  ا {  م : مكىيكػا مػياـ  كلػوس هػذا معيػ  يصػره ميػل ،  مكػِٖٔاٍلكىاًفًروفى

ػريًيي  وىا ةىػٍكـً مىػف وىيصي وياه مياـ ، ةاؿ تعال  : (كى يصرياه مياـ ، فإيكل  معي  يجك
( }هكد : ـٍ { فموس المعي  : مف ويصػريي عمػ  ا ،  ػؿ ًَّمفى الٌمًل ً ف طىرىدتحاي
ػػؿ كوػػؼ  ككػػد   فك (ًمػػف( دلكػػٍت عمػػ  معياهػػا  (ِ(مػػف ويجويػػي كوميعيػػي ميػػل((  تامك

يكاػػػا لوسػػػت  معيػػػ  (عمػػػ ( ك ةػػػكؿ ج ةاجػػػض لتاكوػػػد هػػػذه الػػػذم كإػػػعت لػػػل ، ك 
ويػػػاه(  كالػػػدلوؿ  الةوووػػػض لػػػػ(ًمف(  اجسػػػتعايض  إل ػػػاس (يصػػػرياه( معيػػػ  الععػػػؿ (يجك
عم  ذلؾ  فك الدكتكر فاإؿ السػامرائي  عػد  ف إػمكف (يصػرياه( معيػ  الععػؿ 

وياه( عاد  سرعض فيزع ميل هذا التإموف ، ك كّـ صرو  ، ك يٌص ة كلل : (يجك

                                                 

 ْٗ-ِٗ/ِظر : الخصائص : ( وي ُ(

 ُِ/ّ( معاتي اليةك  ِ(
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((كةػػد توػػكؿ : مػػا العػػرؽ  ػػوف ةكليػػا : يجويػػاه مػػف الوػػـك ، كةكليػػا : يصػػرياه مػػف 
الوكـ ، كالجكاب  فك التيجوض تتعمػؽ  اليػاجي فوػط ؛ فعيػدما توػكؿ : يجوتػل مػياـ 
، كاف المعي  :   يكؾ خمكصتل مياـ ، كلـ تذكر  يكؾ تعركإتى لآلخػروف   ػيّ 

كج توػػكؿ يصػػرتل مػػف الغػػرؽ ؛ يفك الغػػرؽ ؛ كمػػا توػػكؿ :  يجوتػػل مػػف الغػػرؽ ، 
ػا اليصػر ميػل ، فعوػل جاي ػاف فػي الغالػب ، جايػب  لوس  وئنا وييتىصػؼ ميػل ،  مك
ػػػي مػػػياـ ، فعيػػػدما توػػػكؿ : يصػػػرتل مػػػياـ ، كػػػاف  اليػػػاجي ، كجايػػػب الػػػذوف ييجل

وتل كعاة تى  كلئؾ،  ك  خذتى لل ةوكل مياـ((   (ُ( المعي  :  يكؾ يجك
 معيػػ  (ًمػػف( كلوسػػت  معيػػ  (عمػػ ( ك(يصػػرياه( هػػك  ذف (ًمػػف( هػػي 

ػػػػػؿ كوػػػػػؼ  يكػػػػػل يعػػػػػ  تإػػػػػموف  ويػػػػػاه( فتامك  معيػػػػ  (يصػػػػػرياه( كلػػػػػوس  معيػػػػػ  (يجك
(يصػػػرياه( معيػػػ  (يجويػػػاه(  عػػػد  ف يعػػػ  تطا وامػػػا فػػػي الدجلػػػض ، هػػػذا مػػػا  ككػػػده 
الػػػدكتكر العاإػػػؿ عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف  يكػػػل  ةػػػر  التإػػػموف كاستةسػػػيل كجعمػػػل مػػػف 

في  دّ كّمل ،  ٌج  يكل يسعل يسعنا فػي  خػر كّمػل مػف ةوػث  لطائؼ ال ّغض
 لـ و عر .

فالػػػدكتكر فاإػػػؿ السػػػامرائي ، ةػػػوف  ةػػػر  التإػػػموف  كؿ مػػػرة ، كػػػاف 
اسػػتيادنا  لػػ   فك (يصػػرياه( ك(يجويػػاه( معيوػػاف متطا وػػاف ، فاإػػطر  لػػ  الوػػكؿ 

ا ، لكيكػػل  اتةادهمػػا فػػي المعيػػ  يفك التإػػموف ةػػائـ عمػػ   سػػاس كةػػدة معيووامػػ
لما  راد  ف و ولف  ّغض الور ف في هذا المواـ يعسل ، اإطر  ل  الوػكؿ  كجػكد 
فرؽ معيكم  وياما ، يفك  ّغض الور ف ةائمض عم   فك المعػظ الور يػي ج وطػا ؽ 
معياه  ٌج المعظ يعسل ، كمف هيا يؤكد ما ةمياه :  فك الوكؿ  التإػموف ، كالوػكؿ 

وـ ةػػكجف متياةإػػاف ، كج ومكػػف التكفوػػؽ  ويامػػا ال تػػض ،  ػػؿ   ّغػػض الوػػر ف الكػػر 
ـك  لغاّ ا خر ـح  ٌج  عد  ف وت   ذ ات  ةدهما ، ج وت

                                                 

 . ُّ-ُِ/ّ( معاتي اليةك  ُ(
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فاسػػتيادنا  لػػ  مػػا توػػدكـ وكػػكف الععػػؿ (يصػػر( كمػػا وتعػػدل  لػػ  مععكلػػل   
 ػػػ(عم ( وتعػػدل  لوػػل  ػػػ(ًمف( ككػػٌؿ مػػف ةرفػػي الجػػر هػػذوف ، ويػػؤت   ػػل مػػف دكف 

 ، كةسب المعي  الذم وراد التع ور عيل .ا خر في موامل 
 المبحث الثالث : التضميف بيف كتب النحك ككتب الكجكن

التجا اليةاة كالكجكهوكف  ل  التإموف ،  ٌج  فك الغرض مف   
التإموف عيد اليةاة كاف لةٌؿ م كمض يةكوض ؛ لذلؾ كايكا وكتعكف  اختوار 

( التي هي  ّن (جعؿى عيد اليةاة مف  خكات ظفك تإموف كاةد ، مف ذلؾ مذ
تتعدل لمععكلوف ،  ٌج  يكاـ إٌميكها معي  خمؽ المتعدوض لمععكؿ كاةد لةٌؿ 
عىؿى الظحميمىاًت  م كمض عدـ تعٌدواا لمععكلوف في مكاإع كوكلل تعال  : (كىجى

(}اييعاـ :    (ُ( {ُكىاليحكرى
،  كيفك الغرض مف التإموف عيد  صةاب كتػب الكجػكه تعػدد ايكجػل

فىعىؿى ،  فود إميكا (جعؿ( سكاّ تعدت لكاةد  ـ جذيوف معايي ايفعاؿ ا توض :
سػػمك  ، كخمكػػ  ، ككصػػؼ ، كدخػػؿ ، ، كةػػركـ ، ك مػػاتى ، كةكػػـ ، ، ككصػػوكر 

كذكر ، كصدكؽ ، كغوكر ، ك كػـر ، كةػاؿ ، ك يػزؿ ، ككإػع ، كتػرؾ ، كةىمىػبى ، 
ل ، ك رع ، كسػككل ، كةػدكر ، ك ػدكؿ ، ك كجػد ، كخمػؽ  ك عط  ، ك رسؿ ، كتكجك

(}اييعػػػاـ :  ػػػاًت كىاليحكرى ػػػؿى الظحميمى عى {  م : خمػػػؽ الظممػػػات ُكوكلػػػل تعػػػال  : (كىجى
  (ِ(كاليكر

                                                 

كةا ػػوض الصػػ اف عمػػ   ػػرح  ِّْ/ُكعمػػدة الةػػافظ  ِّْ/ْ( ويظػػر :  ػػرح المعصػػؿ ُ(
 .ّٗٓ/ُكهمع الاكامع  ِّ/ِاي مكيي 

-ُُْككجػكه الوػر ف لمةوػرم ص  ُُٓ-ُُُ( ويظر : الكجكه كاليظائر لمعسػكرم ص ِ(
كميتخػػب  ُٗ-َٗكيزهػػض ايعػػوف ص  ُٕٓ-ُٔٓكالكجػػكه كاليظػػائر لمػػدامغايي ص  ُّْ

 ّْٖ-ّّٖ/ِك صائر ذكم التمووز  َٗ-ٖٗةرة العوكف ص 
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كهذه التإمويات جموعاا عيد العروووف  اطمض ، ك ك ر دلوؿ عم   
 طّياا  يكل مف ةٌؽ  م  اةث كاف  ف وساؿ العروووف  يكل  ذا كايت (جعؿ(  

عىؿى الظحميمىاًت ف ي الور ف الكروـ هي  معي  (خمؽ( في ةكلل تعال  : (كىجى
( كالتودور : خمؽ الظممات كاليكر ، فمماذا  ذف لـ وستعمؿ لعظ (خمؽ(  كىاليحكرى
لمتع ور عف معي  الخمؽ؟ !  م : لماذا ع كر عف الخمؽ  معظ الجعؿ ؟ ج 

 صةاب كتب الكجكه ،  وستطوع كؿ  هؿ المغض كاليةك كالتعسور كمعاـ كؿٌ 
ككؿ مف ةاؿ  اذا التإموف ا جا ض عف هذا السؤاؿ  ٌج  اةد  مروف ،  مكا  ف 
ودعكا  افك مف اييسب كاي م، كايفص  كايةؽ  ف ويعى كر عف المعي   معظل ، 
 ٌج  فك الور ف الكروـ  لةف فع كر عف المعي   غور لعظل  ككإع المعظ في 

ما ج وجرؤ كج وستطوع  ةد  ف ودعول ؛ ييكل ما مف  غور مكإعل ، كهذا
مكا  ف وعترفكا كووركا جموعنا  افك هياؾ   ةد وستطوع  ف وذ ت هذا اجدعاّ ، كاع
فرةنا في المعي   وف الجعؿ كالخمؽ ، ك فك الور ف الكروـ استعمؿ لعظ الجعؿ ؛ 

معياه ، كعيدئذ ت طؿ  ييكل  راد معياه ، كلـ وستعمؿ لعظ الخمؽ ييكل ما  راد
فكرة تإموف (جعؿ( معي  (خمؽ( كوواؿ الكّـ يعسل في تإموياا معايي 
ايفعاؿ ايخرل ، كهذا هك عوف ما ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ  ل مف دكف 
ا عوف ما ةصؿ في كؿ كجل  استذياّ في كتب المغض كاليةك ، كهذا هك  وإن

ساس المعظ الم ترؾ ج عم  ذكره  هؿ الكجكه  ٌج ما يدر كهي الوائمض عم   
 التإموف كهي ج تتجاكز  إعض  لعاظ في كٌؿ كتب الكجكه .

ػػا عيػػد اليةػػاة مػػف  خػػكات ظػػفك  ػػا (اتخػػذ( التػػي هػػي  وإن كمػػف ذلػػؾ  وإن
تتعػػػدل لمععػػػكلوف ،  ٌج  يكاػػػـ لػػػـ وةػػػددكا دجلتاػػػا ،  ػػػؿ إػػػٌميكها معيػػػ  صػػػوكر 

ػػذى  ّن(}اليسػػاّ :  لتسػػكو، تعػػدواا لمععػػكلوف كوكلػػل تعػػال  : (كىاتكخى ًمو ـى خى المٌػػلي ً ٍ ػػرىاًهو
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{ كإٌميكها معي  اكتسب لةؿ م كمض تعدواا لمععكؿ كاةد  يةك : اتخذ ُِٓ
 (ُ(فّف  وتنا ،  معي  : اكتس ل 

كيفك الغرض مف التإموف عيد  صةاب كتػب الكجػكه تعػدد ايكجػل ، 
 توػض : اختػار فود إميكا (اتخذ( سكاّ تعدت لكاةد  ـ جذيوف معايي ايفعػاؿ ا

، ك كػػػػـر ، كصػػػػاغ ، كسػػػػمؾ ، كسػػػػمك  ، كجعػػػػؿ ، كع ػػػػد ، ك يػػػػ  ، كرإػػػػي ، 
ػذىٍت  ذىػًؿ اٍلعىيكى يػكًت اتكخى كعصر ، ك رخ  ، كاعتود ، كيسج ، كوكلل تعػال  : (كىمى

  (ِ({ وعيي : يسجت  وتنا ُْ ىٍوتنا(}العيك كت : 
لذم توٌدـ كهذه التإمويات جموعاا عيد العروووف  اطمض ،  الدلوؿ ا  

 ذكره  
ا عيد اليةاة مف  خكات ظفك تتعدل   ككذلؾ (كجدى( التي هي  وإن

لمععكلوف ،  ٌج  يكاـ إميكها معي   صاب عيد تعٌدواا لمععكؿ كاةد ؛ لةٌؿ 
ٍوثي  ـٍ ةى م كمض عدـ تعدواا لمععكلوف في مكاإع كوكلل تعال  : (كىاٍةتيميكهي

(}اليساّ :  ـٍ دتكميكهي ٍوثي { كةكلل تٖٗكىجى عال  : (فىاٍةتيميكٍا اٍلميٍ ًرًكوفى ةى
(}التك ض :  ـٍ دتحميكهي  مكا الغرض  (ّ({ كالتودور : كاةتمكهـ ةوث  ص تمكهـ ٓكىجى

لذلؾ  كذركا  اذه ؛  عيد الكجكهووف فود كاف لتعدد ايكجل مف التإموف
ّن ، فود إميكا (كجد( سكاّ تعدت  الكسومض مف الكجكه ما  مكف  ل  ذلؾ س و

                                                 

ك ػػػػرح ا ػػػػف عووػػػػؿ  ِّْ-ُِّ/ُ( ويظػػػػر : عمػػػػدة الةػػػػافظ كعػػػػدة الّفػػػػظ ج ػػػػف مالػػػػؾ ُ(
  ّٖ/ِك ّْٓ/ُكالدر المصكف  َّْ-ُْٔ/ُ

 ّٓ-ِٓكيزهػػػػػػض ايعػػػػػػوف ص  ِٓ-َٓص ( ويظػػػػػػر :  الكجػػػػػػكه كاليظػػػػػػائر لمػػػػػػدامغايي ِ(
 ٗٓ-ٖٓ/ِك صائر ذكم التمووز  َٗ-ٖٗكميتخب ةرة العوكف ص 

 ِْٖ/ُكالغػػػرة المخعوػػػض ص  ْْٔكالموتصػػػد ص  ِِٕ( ويظػػػر : العكائػػػد كالوكاعػػػد ص ّ(
كا ر اد  ل  عمـ  ِّْ/ُكعمدة الةافظ كعدة الّفظ  ِّْ/ْك رح المعصؿ ج ف وعوش 

ك ػرح التصػرو  لخالػد ايزهػرم  ِٗٔ/ّك ُْٔ-ُْٓ/ّكالدر المصػكف ٕٔا عراب ص 
 ُْٔ-ُّْ/ٗكتاج العركس  َْٓ،  ّٔٓ/ُكهمع الاكامع لمسوكطي  ُْٗ/ِ
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كاةد  ـ جذيوف معايي س عض  فعاؿ :  صاب ، كاستطاع ، كعمـ ، كصادؼ ، ل
ٍوثي  ـٍ ةى كالوسار كالغي  ، كةر  ، كر ل ، كوكلل تعال  : (كىاٍةتيميكهي

(}اليساّ :  ـٍ دتكميكهي ٍوثي ٖٗكىجى { كةكلل تعال  : (فىاٍةتيميكٍا اٍلميٍ ًرًكوفى ةى
(}التك ض :  ـٍ دتحميكهي  (ُ(اةتمكهـ ةوث ر وتمكهـ { كالتودور :  ك ٓكىجى

كهذه التإمويات عيد العروووف  اطمض ،  الدلوؿ الدام، الذم توٌدـ  
 ذكره .

 :المبحث الرابع : التضميف كالترادؼ 
ت ػػوكف  ٌيػػل مػػا سػػككغ الوػػكؿ  تعػػدم ظػػفك ك خكاتاػػا  لػػ  مععػػكلوف  ٌج الوػػكؿ 
 التإػػموف ، كمػػا سػػككغ الوػػكؿ  التإػػموف  ٌج الوػػكؿ  تػػرادؼ ايلعػػاظ الػػذم ةيًصػػد 
 ل تطا ؽ معايواا ج توار اا ،  ؿ التإموف وعيي تطا ؽ لعظوف فػي المعيػ  ، 

 ٌج المعظ يعسػل ، فػّ تػرادؼى تطػا ؽو كالةوووض  فك المعظ الور يي ج وطا ؽ معياه 
كج تإػػموف فػػي كتػػاب ا الم ػػوف ، كالظػػف  كجػػكد  لعػػاظ متطا وػػض فػػي معايواػػا 

 جاّ مف  مروف :
ايكؿ : مػػػػف كػػػػّـ ال  ػػػػر ، فال  ػػػػر  ػػػػعراّ كػػػػايكا  ـ غوػػػػر  ػػػػعراّ ، 
ةػػدام  كػػايكا  ـ مةػػدذوف غال نػػا مػػا وركمػػكف المعيػػ  العػػاـ ، فاػػـ ج واماػػـ  ف 

ف افترةت عف  عإاا  معايواا الخاصض وإعكا اي لعاظ  عإاا مكاف  عض كاع
ّن ةػػػػكؿ العػػػػراّ :  ، مػػػػا دامػػػػت ةػػػػد اتةػػػػدت فػػػػي المعيػػػػ  العػػػػاـ ، مػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػذ
((كالعرب تجعؿ ال اّ في مكإع (عم ( رموتي عم  الوكس ك الوكس ، كجئتي 

فاسػتعماؿ (عمػ ( هيػا مػرة ، كال ػاّ مػرة ( ِ( عم  ةػاؿ ةسػيض ، ك ةػاؿ ةسػيض((
يكما جاز كإع  ةدهما في مكإع ا خػر  خ رل ، ج وعيي تطا واما ال تض ، كاع

                                                 

ك صػػائر ذكم  ِٗٗكيزهػػض ايعػػوف ص  ْٕٔ( ويظػػر : الكجػػكه كاليظػػائر لمػػدامغايي ص ُ(
 ُْٔ-ُِٔ/ٓالتمووز 

 . ِٗٓ/ُ( معايي الور ف  ِ(
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؛ يفك كمواما وكصؿ المتكمـ العر ي  ل  المعي  العاـ الذم وػركـ التع وػر عيػل 
ّن هػػك التع وػػر عػػف ةسػػف ةالػػل عيػػد مجوئػػل ،  ، فكػػؿ مػػا وروػػده المػػتكمـ هيػػا مػػذ

ؿ  لول  ال اّ التي تعود معي  ا لصاؽ  ، كةاؿ : جذتي  ةػاؿ ةسػيض سكاّ تكصك
ػػؿ  لوػػل  ػػػ(عم ( التػػي تعوػػد معيػػ  اجسػػتعّّ ،  كةػػاؿ : جئػػتي عمػػ   ،  ك تكصك
ػػػؿ  لوػػػل  اسػػػتعماؿ (فػػػي( التػػػي تعوػػػد معيػػػ  الػػػدخكؿ فػػػي  ةػػػاؿ ةسػػػيض ،  ك تكصك
ال ػػيّ ، كةػػاؿ : جئػػتي فػػي ةػػاؿ ةسػػيض ، كهػػذا هػػك الػػذم  كهػػـ  كجػػكد  لعػػاظ 

ذـ ةاسكا عمول كّـ ا س ةايل ، فوالكا  متطا وض في معايواا في كّـ ال  ر ،
 كجكده في كتاب ا ، كهذا جائز كةاصؿ في كّـ ال  ر ، لكيل غور جػائز 
، كغوػػر ةاصػػؿ فػػي كػػّـ ا ، فػػالور ف الكػػروـ لػػـ وسػػتعمؿ لعظنػػا  معيػػ  لعػػظ 
ًإػع فػػي مكإػع المعػظ ا خػر : كمامػا  مغػت درجػػض   خػر ، مامػا  ػدا  يكػل ةػد كي

يظػر ال ػاةذوف كالدارسػوف ، كو ػدك  فك  الػذم  دفػع الوػائموف  كجػكد  توار اما في
التإػموف كالتطػػا ؽ فػػي الوػػر ف الكػػروـ عجػزهـ ،  ك تواعسػػاـ عػػف كػػٌد ذهػػياـ ، 
كعف  معاياـ اليظر في التعػرؼ  لػ  الدجلػض الموصػكدة  مػف اسػتعماؿ ايلعػاظ 

 في مكاإع  لعاظ  يخرل 
كوض  وف عدد مف ايلعاظ الور يوض ايمر الذايي : الجاؿ  العركؽ المعي

المترادفض لدةتاا ، كالجاؿ  ال يّ ج وعيي عدـ كجكده ، كهك متاتٍّ مف 
العجز كعدـ الرغ ض في ال ةث يتوجض اجتكاؿ عم  ما ةالل لغكوكف م اكركف 
كا ف جيي كالعسكرم ، كفوما واتي عدد مف ايلعاظ المترادفض التي  ككد كةطع 

 ةوووف  تطا ؽ معايواا :  عض المغكووف كالم
ّن   وكع تطا ؽ ايلعاظ في المغض كالور ف ، فعي  فود زعـ ا ف جيي مذ
 اب (استعماؿ الةركؼ  عإاا مكاف  عض( ك عد  ف است اد لاذا ال اب 
  كاهد ةر يوض ، ةاؿ ما يصل : ((ككجدت في المغض مف هذا العف  وئنا كذورنا ، 

مع   كذره ج جموعل لجاّ كتا نا إخمنا...كفول ج وكاد وةاط  ل ، كلعمل لك جي
ا مكإع و اد عم  مف  يكر  ف وككف في المغض لعظاف  معي  كاةد ،   وإن
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كهذا ما ةالل الم رد مف ( ُ( ةت  تكمؼ لذلؾ  ف وكجد فرةنا  وف ةعد كجمس((
في هذوف الععموف : ((ك مكا اختّؼ المعظوف كالمعي  كاةد ، فيةك : جمس  ة ؿ

  (ِ(كةعد((
 وكيػػتي فػػي كتػػا ي : اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض كالتإػػموف مػػف   ػػدع 
اليةاة كالمعسروف :  فك التإموف ةػائـ عمػ   سػاس تطػا ؽ ايلعػاظ فػي معايواػا 
، كهػػذا مػػا ج كجػػكد لػػل فػػي كتػػاب ا ، كمػػا ادعػػاه الم ػػرد كا ػػف جيػػي  كجػػكد 

عماؿ  لعػػػاظ متطا وػػػض فػػػي معايواػػػا ، الػػػذم عمػػػ   ساسػػػل سػػػككغ ا ػػػف جيػػػي اسػػػت
ايسػػػػػػماّ كايفعػػػػػػاؿ كالةػػػػػػركؼ  عإػػػػػػاا مكػػػػػػاف  عػػػػػػض فػػػػػػي الوػػػػػػر ف الكػػػػػػروـ ، 
ـح عػػػف عػػػدـ  دراؾ ةوووػػػض  فك المعػػػظ  مست ػػػادوف  معظػػػي جمػػػس كةعػػػد ، كػػػّـ وػػػي
الور يي ج وطا ؽ معياه  ٌج المعػظ يعسػل ، فايلعػاظ المتطا وػض ةػد تكجػد فػي لغػض 

مػف جاػض كمػف جاػض العرب ، لكف ج كجكد لاا في كتاب ا عػز كجػؿ ، هػذا 
 خػػرل ، فإيكػػل ةػػػد وظاػػر العػػػرؽ الػػدجلي  وياػػػا  عػػد التةووػػػؽ كالدراسػػض ؛ فجمػػػس 
كةعػػػد ، لوسػػػا  معيػػػ  كاةػػػد كمػػػا ادعػػػ  الم ػػػرد كا ػػػف جيػػػي ، كةػػػد  ٌويػػػتي العػػػرؽ 

  (ّ( وياما في كتا ي : ج كجكه كج يظائر
كةاؿ مةوؽ العركؽ المغكوض لمعسكرم : ((يّةظ في فركؽ العسكرم 

ف كايت إعوعض ،   وئنا مف التعسؼ كالتكمؼ كمةاكلض التماس العركؽ ةت  كاع
ا في طائعض مف ايلعاظ التي لـ   ك لوست  ذ ت ، كو دك هذا ايمر كاإةن
ا في تردده  وستطع التعرةض  وياا ،  ك كجد صعك ض فواا ، كما و دك هذا  وإن

عي  كاةد في الوكؿ  العركؽ  وف جممض مف ايلعاظ ، كتجكوزه يف تككف  م

                                                 

 . ُْْ/ُلعرب ، كويظر لساف ا ْٗ-ُٗ/ِ( الخصائص  ُ(

 . ٕٖ/ُك تةووؽ  دوع  ْٔ/ُ( الموتصب  تةووؽ هركف   ِ(

( ويظػػر : كتػػا ي : ج كجػػكه كج يظػػائر فػػي كتػػب الكجػػكه كاليظػػائر ، الةػػرؼ ( لػػ ( رةػػـ  ّ(
ُُٖ  
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عم  الرغـ مما ذكره مف فركؽ  وياا ، كما في تعرةتل  وف اليعت كالصعض ، 
كالختـ كالرسـ ، كالسيض كالعاـ ، كالكؿ كالجمع ، كو دك تكمؼ العسكرم في 
التعرةض  وف جممض  لعاظ مف غور  ف وذكر  كاهد تؤكد صةتاا ، عم  ةوف 

ي المعجمات ككتب المغض يجد  فك هذه ايلعاظ التي فرؽ  وياا ةد كردت ف
ا ، كفي  ّن وعرؽ العسكرم  وف الم وئض كا رادة تعروونا غامإن  معي  كاةد ، فمذ
المساف : الم وئض : ا رادة ، كوعرؽ العسكرم  وف الي ا كالخ ر  كّـ طكوؿ ، 
كفي المساف : الي ا : الخ ر...كوعرؽ العسكرم  وف  ت  كجاّ تعروونا غور لغكم 

عترؼ  استعماؿ  ةدهما مكإع ا خر ، كفي المساف : ، يةكم ، ذـ و
المجيّ : ا تواف ، كفي مكاف  خر ميل : ا تواف : المجيّ ، كفي  صّح 
الميطؽ : كةد  توتل :  ذا جئتل ، كوتكمؼ العسكرم فرةنا  وف السركر 
كالة كر...عم  ةوف يجد ا ف السكوت ووكؿ : كةد ة ره وة ره ة رنا :  ذا سٌره 

ضو ، كالة ٍكإى ـٍ ًفي رى  رة كالة ر : السركر ، ةاؿ ا تعال  : (فىاي
(}الركـ :  كفى   (ُ( {  م : وسركف((ُٓويٍة ىري

ذكر المةوؽ عددنا مف ايلعاظ المترادفض ، ك ككد  يكل ج فرؽ  وياا في 
 المعي  ، كهي  

 اليعت كالصعض -ُ
 الختـ كالرسـ -ِ
 السيض كالعاـ -ّ
 الكؿ كالجمع -ْ
 كجاّ  ت  -ٓ
 الي ا كالخ ر-ٔ
 الة كر كالسركر -ٕ

                                                 

 المودمض . ِّ( العركؽ المغكوض ص  ُ(
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 الم وئض كا رادة -ٖ
لـ ورد في الور ف الكروـ لعظ اليعت المرادؼ لمصعض ، ككذلؾ لـ ورد 
لعظ الرسـ المرادؼ لمختـ ؛ لذلؾ لف   ةث العرؽ  وف اليعت كالصعض ، كالختـ 

ـ الياس كالرسـ ؛ لكركدها في كّـ الياس ، كعدـ كركدها في كّـ ا ، ككّ
ج ويعتىمد عمول في استي اط العركؽ المغكوض ؛ يفك الياس كذورنا ما وإعكف 
ايلعاظ المترادفض التي وستعممكياا  عإاا مكاف  عض لتوارب معايواا مف 

 دكف مراعاة المعايي الخاصض التي تعرؽ  وياا .
كةد ةطع المةوؽ  تطا ؽ معايي ما ذكره استيادنا  ل  ما ذكرتل 
معجمات لغكوض ، كاستيادنا  ل   فك العسكرم في كتا ل العركؽ المغكوض لـ 
وستطع  ف وكإ  العركؽ المعيكوض  وياا ، كافك العسكرم هك الذم ايتات  لول 

لعركؽ المعيكوض عمكـ المغض ، فما لـ وعمـ مياا  وئنا لـ كلف وعممل غوره ، كا
 وف كٌؿ لعظوف مترادفوف ، مف ايلعاظ المترادفض المذككرة كغورها ، ج ومكف 
التعرؼ  لواا  ٌج مف خّؿ استعمالاما معنا في الور ف الكروـ ؛ يفك الور ف 
الكروـ هك الكتاب الكةود الذم كإع كؿ ةرؼ في مكإعل ، كلـ وستعممل 

لور يي ج وطا ؽ معياه  ٌج المعظ يعسل  معي  ةرؼ  خر ، ةت   ص   المعظ ا
، كفوما واتي تاكود هذه الةوووض في  واف العركؽ المعيكوض  وف ايلعاظ الور يوض 

 التي زعـ الزاعمكف  يكاا  معي  كاةد .
ة ؿ ال ركع في ذكر العرؽ  وف المترادفاف : السنة كالعاـ : -ُ

يوض وجب  ف يسٌمـ  اا تسموما ، كالعاـ ،  رود  ف  يكله  ةوووض لغكوض ةر  السيض
كهي  يكل ج  د مف كجكد فرؽ معيكم  وف كؿ لعظوف مترادفوف استعمّ في 
الور ف الكروـ ،  ٌج  يكل ةد يجاؿ هذا العرؽ ، كالجاؿ  ال يّ ج وعيي عدـ 
كجكده ، كةد تطرةت  ل  العرؽ  وف السيض كالعاـ  كّـ مكجز في ذوؿ 

، تةت عيكاف : لغض الور ف فكؽ يةك اليةاة ، كةد كتا ي : الكجكه الدخومض 
جعمتيل فوما  عد إمف التماود في كتا ي : مف مزاعـ اليةاة  ، كمما ةمت فول 
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((ةد تستعمؿ السيض  معي  العاـ ، كالعاـ  معي  السيض ، لكيكل ةد اتإ  لي 
د مف  يكل عيد اجتماع لعظ (السيض( كلعظ (العاـ(  في سواؽ كاةد ، وككف المرا

السيض ال دكة ، كمف العاـ الرخاّ(( ك يا ا ف  رجع عف ال طر ايكؿ مف ةكلي 
المذككر ك ؤكد  يكل لوس في الور ف الكروـ لعظ وطا ؽ معي  لعظ  خر ، ماما 
ا تدك ترادفاما سكاّ كردا مجتمعوف في سواؽ كاةد  ـ كردا متعرةوف في 

ؾ السيض كالعاـ ، كةد ةاؿ مكإعوف مت اعدوف ، كسواةوف مختمعوف ، مف ذل
العسكرم في : ((العرؽ  وف العاـ كالسيض ،  فك العاـ جمع  واـ ، كالسيض جمع 
 اكر...كمع هذا فإفك العاـ هك السيض ، كالسيض هي العاـ...كما  فك الكؿ هك 
ف كاف الكؿ  ةاطض  اي عاض ، كالجمع  ةاطض  الجمع ، كالجمع هك الكؿ ، كاع

  (ُ(  ايجزاّ((
عم  الرغـ مف  فك العسكرم لـ وةسف التعروؽ  وف السيض كالعاـ ،  

كلـ وكإةل ، ةت  خمط  وياما كزعـ (( فك العاـ هك السيض ، كالسيض هي 
ا  وياما ك وف كؿ لعظوف مترادفوف  العاـ(( فإفك العرؽ المعيكم مكجكد ةتمن

الوكؿ  كةدة  استعمّ في كتاب ا ،  ٌج  فك الجاؿ  ل ، هك الذم يجـ ميل
معيوواما مف لدف كذور مف  هؿ المغض كالتعسور ، ةاؿ الخموؿ : ((كالعاـ واتي 

ٍوعىضو(( عم   ىٍتكىةو كصى
كةاؿ الراغب : ((العاـ كالسيض ، كذورنا ما تستعمؿ  (ِ(

السيض في الةكؿ الذم وككف فول ال دة ،  ك الجدب ، كلاذا ويع كر عف الجدب 
اـه ًفوًل ويغىاثي اليكاسي  السيض ، كالعاـ  ما فول  الرخاّ كالخصب ، ةاؿ تعال  : (عى

(}وكسؼ :  كفى ًفوًل وىٍعًصري ا ً لى  ةىٍكًمًل ){ كةكلل تعال  : ْٗكى ٍميىا ييكةن لىوىٍد  ىٍرسى كى
ـٍ  ـي الطحكفىافي كىهي ذىهي ٍمًسوفى عىامنا فىاىخى ـٍ  ىٍلؼى سىيىضو ً ج خى فىمىً ثى ًفوًا

(}العيك كت :  { فعي ككف المستذي  ميل  السيض ، كالمستذي   العاـ ُْظىاًلميكفى

                                                 

 . َِّ( العركؽ المغكوض ص  ُ(

 . َِِٗ/ّكويظر : تاذوب المغض لأزهرم  ٗٗٔ( العوف ص  ِ(
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كلـ وتسفك لي التعرؼ  ل  مكإع  (ُ(لطوعض مكإعاا فوما  عد هذا الكتاب((
هذه المطوعض ، كما تإميتل ،  ٌج  فك الةم ي ةاؿ في هذه ا وض : ((في ككف 

فك هذه المستذي  ميل  معظ السيض ، كالمستذي   معظ العاـ لطوعض ةسيض ، كهي  
الخمسوف  واؤه  عد هّؾ ةكمل ، فاي  عكاـ خور ةوث همؾ الكعرة 

ٍوعىض(( (ِ(المتمردة(( كجاّ في المساف : ((العاـ : الةكؿ واتي عم   ىٍتكىة كصى
 

ةاؿ  وخيا :   (ْ(كجاّ في التاج : ((كالعاـ : السيض ، كما في الصةاح  (ّ(
اما  ا خر ، كةاؿ ا ف كعم  اتةادهما جرل المصيؼ ، فعسكر كؿ كاةد مي

الجكالووي : كج تيعرلؽ عكاـ الياس  وف العاـ كالسيض ، كوجعمكياما  معي ...عف 
 ةمد  ف وةو   يكل ةاؿ : السيض مف  كؿ وـك عددتل  ل  مذمل ، كالعاـ ج 
ّن ، كلوس العاـ كالسيض م تووف مف  يّ ، فإذا عددت  وككف  ٌج صوعنا ك تا

ك سيض ، ودخؿ فول يصؼ ال تاّ كيصؼ الصوؼ ، مف الوكـ  ل  مذمل فا
كالعاـ ج وككف  ٌج صوعنا ك تاّ ، كمف ايكؿ ووع الر ع كالر ع ، كاليصؼ 
كاليصؼ ،  ذا ةمؼ ج وكممل عامنا ج ودخؿ  عإل في  عض ،  يكما هك 
ال تاّ كالصوؼ ، فالعاـ  خٌص مف السيض ، فعم  هذا توكؿ : كؿ عاـ سيض ، 

ٍوعىضو ، كلوس كؿ سيض ع اـ ، كةاؿ ايزهرم : العاـ ةكؿ واتي عم   ىٍتكىةو كصى
ذا عددت مف وكـ  ل  مذمل فاك  كعم  هذا فالعاـ  خص مطمونا مف السيض ، كاع
سيض ، كةد وككف فول يصؼ الصوؼ ، كيصؼ ال تاّ ، كالعاـ ج وككف  ٌج 

ي في الوـك  م :  فك السيض تعيي دكرة كاممض تيتا (ٓ( صوعنا ك تاّ متكالووف((
                                                 

 .ّٖٔ( المعردات ص  ُ(

 .ُّْ/ّ( عمدة الةعاظ  ِ(

 . ِّْ/َُ( لساف العرب  ّ(

 .ٕٕٓ( ويظر : الصةاح لمجكهرم ص  ْ(

 .ُٗ/ّّ( تاج العركس  ٓ(
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الذم  د ت فول ،  مكا العاـ فإيكل  مكا  ف و د  في  كؿ صوؼ ، كويتاي في 
يااوض  كؿ  تاّ واتي  عده ، كوككف  وياما خروؼ ،  ك  ف و د  في  كؿ  تاّ 
كويتاي في يااوض  كؿ صوؼ واتي  عده ، وككف  وياما ر وع ، فاذا وعيي  فك 

كالعاـ ومر عم  ذّذض فصكؿ ميل ، السيض تمر عم   ر عض فصكؿ الةكؿ ، 
وخمك ميل  مكا الخروؼ  ك الر وع ، كهذا وككف في العاـ الكاةد ، كالسيض 
الكاةدة ،  مكا في الجمع فوككف المراد مف العاـ فصمي صوعل ك تائل ، مف 
دكف اليظر  ل  فصمي ر وعل كخروعل ، كوككف المراد مف السيض فصكلاا 

فإذا  راد مف الةكؿ صوعل ك تاّه استعمؿ العاـ ،  اير عض عم  ةدٍّ سكاّ ،
كةد كرد العاـ في الور ف الكروـ في س عض مكاإع ،  صوغض المعرد في ستض 
مكاإع ، ك صوغض المذي  في مكإع كاةد ، كةد مرك الكّـ عم  مكإعوف 

اـو ذيـك  ىعىذىلي ةى  اتىلي الٌملي ًمئىضى عى ـٍ لىً ٍذتى ةىاؿى مياا ، كال اةي ةكلل تعال  : (فىاىمى اؿى كى
ـٍ  اـو فىايظيٍر ً لى  طىعىاًمؾى كى ىرىاً ؾى لى ا  ىٍك  ىٍعضى وىٍكـو ةىاؿى  ىؿ لكً ٍذتى ًمئىضى عى لىً ٍذتي وىٍكمن
ًليىٍجعىمىؾى  وىضن للميكاًس كىايظيٍر ً لى  الًعظىاـً كىٍوؼى يييً زيهىا  وىتىسىيكٍل كىايظيٍر ً لى  ًةمىاًرؾى كى

(}ال ورة : ذيـك يىكٍ  ّو ةىًدوره مى  كيؿل  ىٍي ـي  ىفك الٌملى عى ا فىمىمكا تى ىوكفى لىلي ةىاؿى  ىٍعمى سيكهىا لىٍةمن
{ وعيي  يكل  ماتل مدة مئض صوؼ ، كمئض  تاّ ، فوككف المراد  فك طعامل ِٗٓ

ك را ل لـ وتغور كوعسد عم  الرغـ مف  يكل  ة ؿ عمواما مياخاف متإاداف 
اـ كال راب ، تكرر كؿ مياما مئض مرة ، كةكلل تعال  : ( ىكىجى معسداف لمطع

ـٍ  تىٍوًف ذيـك جى وىتيك يكفى كىجى هي اـو مكركةن  ىٍك مىرك ٍكفى  ىيكايـٍ ويٍعتىييكفى ًفي كيؿل عى وىرى
(}التك ض :  كفى { كافك المعي  : وعتيكف مرة في صوعض مف العاـ كمرة ُِٔوىذكككري
ا(}التك ض : في  تكة ميل ،  رلميكيىلي عىامن ويةى { ّٕكةكلل تعال  : (ويًةملكيىلي عىامنا كى

ا : وةٌمكيل في صوؼ عاـ كوةٌرمكف في صوؼ عاـ  خر ،  ككافك المعي   وإن
 ك وةٌمكيل في  تاّ عاـ كوةٌرمكيل في  تاّ عاـ  خر ، كةكلل تعال  : (وىا 

ـٍ  ىوحاىا الكًذوفى  مىييكٍا ً يكمىا اٍلميٍ رً  اًمًا ـى  ىٍعدى عى رىا ّى وىٍورى يكٍا اٍلمىٍسًجدى اٍلةى كيكفى يىجىسه فى
{  م :  عد صوؼ عاماـ هذا ،  ك  عد  تاّ عاماـ هذا ، ِٖهىػذىا(}التك ض : 
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مى  كىٍهفو  مىٍتلي  يمحلي كىٍهينا عى مى ٍويىا اييسىافى ً كىاًلدىٍوًل ةى كا  عمـ ، كةاؿ تعال  : (كىكىصك
اليلي  ًفصى ٍوًف(}لوماف :  كى امى { كالمعي  كا  عمـ :  فك  مكل عايت مف ًُْفي عى

ةممل كتر وتل عاموف  صوعاما ك تائاما ، فص رت عم  ةممل كتر وتل في 
 ةٌر الصوؼ كت عاتل ، كفي  رد ال تاّ كت عاتل .

ذا  رود ميل فصكلل    هذا  ذا  رود مف الةكؿ صوعل ك تاؤه ، كاع
اير عض ككٌؿ  وامل استعمؿ السيض لوصد التع ور عف طكؿ زماياا ، كةد كردت 
تك  ً ذىا  ىمى،ى  السيض  صوغض المعرد في س عض مكاإع هي : ةكلل تعال  : (ةى

(}ايةواؼ :  ى يدكهي كى ىمى،ى  ىٍر ىًعوفى سىيىضن ةىاؿى رىبل  ىٍكزً  { ٍُٓعًيي  ىٍف  ىٍ كيرى ًيٍعمىتىؾى
ـٍ لىٍك ويعىمكري  ىٍلؼى سىيىضو((}ال ورة :  ديهي دح  ىةى { كةكلل تعال  : ٔٗكةكلل تعال  : (وىكى

مى  اٍلوىٍكـً  ّى تىٍاسى عى ـٍ  ىٍر ىًعوفى سىيىضن وىًتوايكفى ًفي ايىٍرًض فى مىٍوًا ركمىضه عى (ةىاؿى فىًإيكاىا ميةى
(}المائدة اٍلعى  ا ًعيدى رى لؾى كىاىٍلًؼ سىيىضو ملمكا ِٔاًسًووفى فك وىٍكمن {  كةكلل تعال  : (كىاًع

(}الةج :  ٍمًسوفى ْٕتىعيدحكفى ـٍ  ىٍلؼى سىيىضو ً ج خى { كةكلل تعال  : (فىمىً ثى ًفوًا
ا(}العيك كت :  كحي ً لىٍولً ُْعىامن ًفي وىٍكـو  { كةكلل تعال  : (تىٍعريجي اٍلمىًّئكىضي كىالرح

ٍمًسوفى  ىٍلؼى سىيىضو(}المعارج :  { كةكلل تعال  : (ذيـك وىٍعريجي ً لىٍوًل ًفي ْكىافى ًمٍودىاريهي خى
(}السجدة :  { فمف الكاإ  جًدا  فك ٓوىٍكـو كىافى ًمٍودىاريهي  ىٍلؼى سىيىضو ملمكا تىعيدحكفى

ككؿ  واماا ؛ ييكاا المراد السيض في ال كاهد الور يوض المذككرة كؿ فصكلاا 
ّن لطكلل ككماؿ مدتل   كردت في كؿ  اهد إمف سواؽ زمايي إيرب مذ

كةد استعممت السيض لمجدب كال دة ، كاستعمؿ العاـ في الخور 
كالرخاّ ، كهذا متاتٍّ مف  فك العاـ وعيي الةكؿ الذم واتي عم   تكة كصوعض 

لعصموف وتمك  ةدهما ا خر ؛ يفك الخصب كاليماّ ج وككف  ٌج  مركر هذوف ا
، فعصؿ وسوي ايرض  مواه  مطاره ، كفصؿ وي ت  ل الزرع كويمك  سطكع 

  مسل كدفئل 
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ـٍ  كةد تطرةتي  ل   رح دجلض اجستذياّ في ةكلل تعال  : (فىمىً ثى ًفوًا
ا(}العيك كت :  ٍمًسوفى عىامن   (ُ({ ُْ ىٍلؼى سىيىضو ً ج خى

ةاؿ العسكرم ((في العرؽ  وف الكؿ :  المترادفاف : الكؿ كالجمع-ِ
كالجمع :  فك الكؿ عيد  عإاـ هك ا ةاطض  ايجزاّ ، كالجمع ا ةاطض 
 اي عاض...كالصةو   فك الكؿ ووتإي ا ةاطض  اي عاض ، كالجمع ووتإي 

كتودـ ةكلل في  اب العرؽ  وف العاـ كالسيض : ((كما  فك الكؿ هك  (ِ(ايجزاّ((
ف كاف الكؿ هك  ةاطض  اي عاض ، كالجمع الجمع ، كالجمع ه ك الكؿ ، كاع
  (ّ(  ةاطض  ايجزاّ((

كالجمع لعظاف مترادفاف ، لكياما غور متطا ووف في المعي  ، ككاف  
عم   هؿ المغض جموعنا  ف وسٌممكا  اذا ايمر تسمومنا ، ييكل ج  د مف  ف وككف 

ؼ وتسٌي  لمغكم مةوؽ  ف  وياما فرؽ في الدجلض جختّؼ استعمالاما ، فكو
وؤكد اتةادهما في المعي  ، ك(الكؿ( كردت مف دكف (الجمع( مإافض  ل  

مكإعنا ةسب  ةصائي  ِٗٓيكرة في مكاإع كذورة في الور ف الكروـ  مغت 
(}الومر :  مىٍويىاهي ً وىدىرو ّو خى { كةكلل تعال  : ْٗلاا ؟! كوكلل تعال  : (ً يكا كيؿك  ىٍي

اًف(}الرةمف : (ًفوًامىا ًمف كي  ٍكجى { كةكلل تعال  : (كيؿح اٍمًرئو ً مىا ِٓؿل فىاًكاىضو زى
(}الطكر :  إافض (الكؿ(  ل  اليكرة وعود ((استغراؽ  فراد ُِكىسىبى رىًهوفه { كاع

كعدـ كركد (الجمع( مإافض  ل  اليكرة وعيي  يكاا لـ تستعمؿ لاذا  (ْ(الميكر((
 الغرض كما استيعممت لل (الكؿ( .

                                                 

 ( ويظر كتا ي : الكجكه الدخومض ، ككتا ي : مف مزاعـ اليةاة / التماود ُ(

 .ُُٔ-َُٔ( العركؽ المغكوض ص ِ(

 . َِّ( العركؽ المغكوض ص  ّ(

 . ِٔٔ( الكموات ص  ْ(
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ك(الكؿ( اسـ جامد عم  صوغتل فمـ ورد ميل م تؽ ،  خّؼ 
(الجمع( الذم جاّ ميل الععؿ كاسـ العاعؿ كالمععكؿ  صوغاا المختمعض ، 
فاختّؼ استعمالاما دلوؿ  ٌوما دلوؿ عم  اختّؼ معيوواما ، كما  فك  هؿ 
ًّ مياما تعروعنا وختمؼ عف ا خر ، ةاؿ ا ف فارس :  المغض  يعساـ عرفكا ك

( فاك اسـ مكإكع لإلةاطض(( ((كالجوـ كالموـ كالعوف  صؿ  (ُ(((فامكا (كؿا
  (ّ( ((كالجمع : إد التعروؽ(( (ِ( كاةد ودؿ عم  تإاـ ال يّ((

كالدلوؿ عم  اختّؼ معيوواما  يكل كذورنا ما ووع (الكؿ( في مكاإع ج 
كيؿك ً يسىافو  ى  ٍميىاهي طىآًئرىهي ًفي وص   ف ووع فواا (الجمع( كوكلل تعال  : (كى ٍلزى

{ فّ وص  ، كلوس مف المعود  ف وواؿ : كجموع  يساف ُّعيييًوًل(}ا سراّ : 
 لزمياه طائره في عيول ، ككذلؾ كذورنا ما ووع (الجمع( في مكاإع ج وص  

ةيٍر يىلي(}الووامض :  ٍمعىلي كى مىٍويىا جى { فّ ُٕ ف ووع فواا (الكؿ( كوكلل تعال  : (ً فك عى
وص  ، كلوس مف المعود  ف وواؿ :  فك عمويا كمكل كةر يل ((كسيئؿ الم رد عف 

(}الةجر :  دى اٍلمىآلًئكىضي كيمحايـٍ  ىٍجمىعيكفى {                                     َّةكلل تعال  : (فىسىجى
( ؟ فواؿ : ل (  ةاطض ايجزاّ ، فووؿ فػ( ىٍجمىعيكفى ك فواؿ جاّ  وكلل (كيمحايـٍ

( جةتمؿ  ف وككف سجدكا كماـ في  كةات مختمعات ، فجاّت    ـٍ جاّت (كيمحاي
 ) ـٍ ( لتدؿ  فك السجكد كاف مياـ في كةت كاةد ، فدخمت (كيمحاي ( ىٍجمىعيكفى

( لسرعض الطاعض(( لإلةاطض ، كدخمت ( ىٍجمىعيكفى
 )ْ)  

                                                 

 .ٕٖٕ( مواووس المغض ص  ُ(

 .ُٕٓ( مواووس المغض ص  ِ(

كتاج العركس  َّٗ/ِكويظر :  صائر ذكم التمووز  ِّٕ/ُ( عمدة الةعاظ  ّ(
َِ/َِْ  

  ُٖٗ/َّ( تاج العركس  ْ(
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 سطتي الوكؿ في  رح العرؽ  وف  ت  المترادفاف : أتى كجا  : -ّ
  (ُ(ّ ، لغض كدجلض كاستعماجن ، في كتا ي : طرائؽ اختّؽ الكجكهكجا

ةاؿ العسكرم في ((العرؽ  وف الي ا  المترادفاف : النبأ كالقبر :-ْ
كالخ ر :  فك الي ا وككف لإلخ ار  ما ج وعممل المخ ر ، كوجكز  ف وككف 

، كج  الخ ر  ما وعممل ، ك ما ج وعممل ؛ كلاذا وواؿ : تخ ريي عف يعسي
وواؿ : تي ئيي عف يعسي...كةاؿ عمي  ف عوس  : في الي ا معي  عظوـ 
ال اف...ةاؿ   ك هّؿ  وده ا : كلاذا وواؿ : سوككف لعّف ي ا ، كج وواؿ 

كةاؿ ا ف فارس : ((الخ ر : العمـ  ال يّ ، توكؿ لي  (ِ(خ ر  اذا المعي ((
ٍ ره ، كا تعال  : الخ و ر ،  م : العالـ  كؿ  يّ ، كةاؿ ا  عّف ًخٍ رىةه كخي

(}فاطر :  ً ورو كةاؿ ا ف فارس : ((اليكف  (ّ({((ُْتعال  : (كىج وييى لئيؾى ًمٍذؿي خى
كال اّ كالامزة ةواسل ا تواف مف مكاف  ل  مكاف ، وواؿ لمذم وي ا مف  رض 
 ل   رض : يا ح ، كسوؿ يا ح :  ت  مف  مد  ل   مد ، كمف هذا الوواس : 

كةاؿ الراغب : ((الي ا :  (ْ(لي ا : الخ ر ؛ ييكل واتي مف مكاف  ل  مكاف((ا
خ ر ذك فائدة عظومض وةصؿ  ل عمـ  ك غم ض ظٌف ، كج وواؿ لمخ ر في 
ايصؿ ي ا ةت  وتإمف هذه اي واّ الذّذض ، كةٌؽ الخ ر الذم وواؿ فول ي ا 

ي عمول الصّة  ف وتعٌرل عف الكذب كالتكاتر كخ ر ا ، كخ ر الي 
 (ُ( كةاؿ : ((الخ ر : العمـ  اي واّ المعمكمض مف جاض الخ ر(((ٓ( كالسّـ((

                                                 

ه في كتب الكجكه ، الطرووض ايكل  : جعؿ المعظ ( ويظر : طرائؽ اختّؽ الكجك  ُ(
  معايي مرادفاتل ، لعظ ا تواف  

   ّٓ( العركؽ المغكوض ص  ِ(

   ِٖٕ( مواووس المغض ص  ّ(

 ِٖٖ( مواووس المغض ص  ْ(

 َّٓ( المعردات ص  ٓ(
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ـٍ فىاًسؽه ً يى ىاو فىتى ىوكييكا  ىف تيًصو يكا  اّكي ((كةكلل تعال  : (وىا  ىوحاىا الكًذوفى  مىييكا ً ف جى
ا فىعىٍمتيـٍ يىاًدًموفى  مى  مى كا عى اىالىضو فىتيٍصً ةي ا ً جى { فول تي ول  يكل  ذا ٔ(}الةجرات : ةىٍكمن

ف غمب  كاف الخ ر  وئنا عظومنا لل ةدر ، فةول  ف وتذ ت فول كوتووف ، كاع
صةتل عم  الظف ةت  وعاد اليظر فول...كالعرب توكؿ لمف تتكعده : يي ئيؾ 

ًمميكا(}فصمت :  كا ً مىا عى كالي ي { َٓ، كمذمل ةكلل تعال  : (فىمىيييى لئىفك الكًذوفى كىعىري
ةرئ  الامز ك غور الامز ، فمف همزه جعمل مف الي ا ، كهك فعوؿ  معي  
مععكؿ ؛ ييكل مييى كا مف جاض ا تعال  كميخى كر ، كةوؿ  معي  فاعؿ ؛ ييكل 

 (ِ( ويي ح ا يساف  ما  كةي  لول((
ذكر  هؿ المغض  فك الخ ر وعيي العمـ  ال يّ ،  ٌج  فك العسكرم 

 هؿ المغض لـ وةسيكا التعروؽ  ويل ك وف الي ا ،  ؿ خمطكا  وياما في  كغوره مف
المعي  ، كةد ت وكف لي  فك الخ ر  ذا كاف وتإمف معمكمض ، فإفك الي ا وعيي 
يكما وعيي يوؿ الخ ر مف مكاف  ل   يوؿ هذه المعمكمض ، فالي ا ج وعيي الخ ر كاع

وصالل  ل  مف ور  اد  وصالل  لول ، فوككف  ةرب مكاف ،  ك يومل مف مصدره كاع
 ك  (ّ( المعايي  ل  الي ا هك ال ّغ ، الذم وعيي : ((الكصكؿ  ل  ال يّ((

وىٍخ ىٍكيىلي كىج وىٍخ ىٍكفى  الت مو، كما في ةكلل تعال  : (الكًذوفى وي ىملغيكفى ًرسىاجًت المكًل كى
ًسو نا(}ايةزاب كىعى  ً المكًل ةى دنا ً ٌج المكلى كى { كةكلل تعال  : (وىا  ىوحاىا ّٗ:   ىةى

ا  ىمكٍغتى ًرسىالىتىلي(}المائدة :  ف لكـٍ تىٍععىٍؿ فىمى ا  ييًزؿى ً لىٍوؾى ًمف رك لؾى كىاًع الركسيكؿي  ىملٍ، مى
{ كالمعي  :  كصؿ  ل  الياس ما  كصمياه  لوؾ ،  م :  ملغاـ ما  مكغياؾ ٕٔ

لكٍكاٍ  ف تىكى ّىغي كىالٌملي  ىًصوره ً اٍلًع ىاًد(} ؿ   ل ، كةاؿ تعال  : (ككاًع مىٍوؾى اٍل ى فىًإيكمىا عى
كٍا ً ًل(}  راهوـ : َِعمراف :  ًلوييذىري ّىغه للميكاًس كى { ِٓ{ كةكلل تعال  :  : (هىػذىا  ى

                                                                                                                

  ُْٕ( المعردات ص  ُ(

 ُّٓ/ْ( عمدة الةعاظ  ِ(

 ُُِ( مواووس لمعض ص  ّ(



1192 

 

(}ايي واّ :  اً ًدوفى { كةكلل َُٔكةكلل تعال  : (ً فك ًفي هىذىا لى ىّغنا للوىٍكـو عى
{ كةكلل تعال  : ( ىّغه فىاىٍؿ ِّ ىّغنا ملفى المكًل كىًرسىاجًتًل(}الجف :  تعال  : (ً ج

(}ايةواؼ :  { (( م : هذا الور ف كما فول مف ّٓويٍامىؾي ً ٌج اٍلوىٍكـي اٍلعىاًسويكفى
ك ي اه كذا كي كاه ، وعيي   مغل ك مكغل ، كوككف  (ُ(ال واف  ّغ مف ا  لوكـ((

العرؽ  وياما  فك الت مو، وككف عاًما في ايمكر صغورها كك ورها ، كالي ا وككف 
خاًصا في ايمكر المامض كالعظومض ال اف ، كةد سمي الي ي ي ًوا ؛ ييكل ويوؿ 

خ ر هك ايخ ار  ما تإميتل مف معمكمات مف الكةي  ل  الياس ؛ فال
المعمكمض ، كالي ا هك الت مو،  اذه المعمكمض ، فالخ ر هك ال يّ الميوكؿ ، 
كالي ا هك الياةؿ ؛ لذلؾ فإفك الععؿ  صوغل الذّث كرد مف الي ا كلـ ورد مف 
الخ ر ، فايخور لـ وات ميل  ٌج اجسـ ، كجاّ مف الي ا اجسـ كوكلل تعال  : 

اّهيـ ملفى ايي ىا لىوىٍد جى (}الومر : (كى ره ا ًفوًل ميٍزدىجى {  م : جاّهـ مف ال ّغ ّْ مى
كالت موغات العظومض ما فول مزدجر ، كجاّ ميل الععؿ الماإي كوكلل تعال  : 

(}التةروـ :  ً وري ـي اٍلخى ٍف  ىي ىاىؾى هىذىا ةىاؿى يى كاىًييى اٍلعىًمو { كالمعي  : مف ّ(ةىالىٍت مى
 م : مف   مغؾ هذا ؟ كالععؿ  يوؿ ك كصؿ  لوؾ خ ر ما ةدث  وييا ،

(}الكاؼ :  ـٍ ً ايٍخسىًروفى  ىٍعمىاجن { َُّالمإارع كوكلل تعال  : (ةيٍؿ هىٍؿ يييى لئيكي
 ٍّ  م : هؿ ي مغكـ  ايخسروف  عماجن ، كالععؿ ايمر كوكلل تعال  : (يى ل 

ـي(}الةجر :   م، ع ادم                                              { كالمعي  :   ًْٗع ىاًدم  ىيلي  ىيىا اٍلغىعيكري الركًةو
ةاؿ ا ف فارس : ((الةاّ كال اّ المترادفاف : الحبكر كالسركر : -ٓ

كالراّ  صؿ كاةد ميواس مطرد ، كهك ايذر في ةسف ك ااّ...كالميةى كر : 
وكف ، ككاف وواؿ لطعوؿ الغيكم ميةى لر ؛ ييكل كاف ويةى ل  ر ال عر ال يّ الميزى

 (ِ( كوزويل((

                                                 

 ُْٖ/ٕ ( زاد المسور ُ(

 ِّٓ( مواووس المعض ص  ِ(
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كةاؿ : ((السوف كالراّ وجمع فركعل  خعاّ ال يّ ، كما كاف مف 
خالصل كمستوره ، ج وخرج  يّ مف هذا ، فالسٌر خّؼ ا عّف ، وواؿ 
سررت ال يّ  سرارنا ، خّؼ  عميتل ، كمف ال اب السٌر ، كهك اليكاح ، 

؛ ييكل  مر خاؿ مف الةزف(( كسمي  ذلؾ ؛ ييكل  مر ج ويعمىف ، كميل السركر 
)ُ)  

كةاؿ العسكرم في ((العرؽ  وف السركر كالة كر :  فك الة كر هك 
اليعمض الةسيض مف ةكلؾ : ة كرت الذكب :  ذا  ةسيتل ، كفسر ةكلل تعال  : 

(}الركـ : كفى ضو ويٍة ىري ٍكإى ـٍ ًفي رى اًت فىاي اًلةى ًمميكا الصك ييكا كىعى { ُٓ (فىاىمكا الكًذوفى  مى
يكما وسم  السركر ة كرنا ؛ ييكل وككف مع اليعمض الةسيض((   م : ويعمكف ، كاع

)ِ)  
كةاؿ الراغب : ((الًةٍ ر : ايمر المستةسف ، كةكلل عز كجؿ (فىايـٍ 

(}الركـ :  كفى ضو ويٍة ىري ٍكإى {  م : وعرةكف ةت  وظار عمواـ ةى ار ًُٓفي رى
ـٍ كةاؿ الةم ي : ((ةكلل تعال (ّ(يعوماـ(( كي يكضى  ىيتيـٍ كى ىٍزكىاجي ميكا اٍلجى   : (اٍدخي

(}الزخرؼ :  كفى كف ، ك صؿ المعظض مف َٕتيٍة ىري {  م : تىيعمكف ، كةوؿ : تيسرح
(}الركـ :  كفى { معياه وعرةكف ُٓالة ر ، كهك ايذر المستةسف...فوكلل (ويٍة ىري

ٍ رىة : السرك  كف ةت  وظار عمواـ ةى ار يعوماـ ، كالةى ر ، كالة رة : كويسرح
ٍ ر كالةى ار : ايذر(( ا ، كالةى ٍ رىة :  (ْ( اليعمض  وإن كةاؿ العوركز  ادم : ((كالةى

                                                 

 َْْ( مواووس المعض ص  ُ(

 ِٕٗ( العركؽ المغكوض ص  ِ(

 ُُُ( المعردات ص  ّ(

 ّٔٔ/ُ( عمدة ايلعاظ  ْ(
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ضو  ٍكإى ـٍ ًفي رى السركر كال اجض لظاكر  ذره عم  صاة ل ، ةاؿ تعال  : (فىاي
(}الركـ :  كفى    (ُ({  م : وعرةكف ةت  وظار عمواـ ةى ار يعوماـ((ُٓويٍة ىري

ة كر غور السركر ، كالذم دفع  هؿ المغض  ل  الخمط كالةوووض  فك ال 
 وياما  مراف ، ايكؿ : تعروؼ  هؿ المغض لمة كر  السركر ، ك هؿ المغض ةوف 
وعرفكف المعظ وعرفكيل  اةرب المعايي  لول لتكإو  معياه ، ك ةرب المعايي 

  ل  الة كر هك السركر ، فاك تعروؼ تكإو  كتوروب ج تعروؼ تطا ؽ .
ي :  فك  وف الة كر كالسركر عّةض تّـز ، فالة كر ج وعيي الذاي

السركر ،  ؿ السركر مف لكازمل ، كهك  فك ا يساف  ذا  صا تل يعمض  صا ل 
السركر ، فالسركر مف يتائج اليعمض ، كهذا التّـز هك ما ع كر عيل العسكرم 

يكما وسم  السركر ة كرنا ؛ ييكل وككف مع اليعمض   وكلل المذككر ((كاع
ضو  (ِ(الةسيض(( ٍكإى ـٍ ًفي رى كتعسور الراغب كمف ت عل ةكلل تعال  : (فىاي

(}الركـ :  كفى {  وكلاـ (( م : وعرةكف ةت  وظار عمواـ ةى ار ُٓويٍة ىري
وجب عكسل ك ف وواؿ : ويعمكف ةت  وعرةكف ؛ يفك اليعمض تؤدم  يعوماـ((

ي ج وصوب ا يساف  ٌج مف  ل  العرح كلوس العكس ؛ يفك العرح  مر يعس
 ذر ةسي ، فا يساف ج وعرح مف فراغ  ٌج لس ب ، ك هـ  س اب العرح 

  كالسركر اليعمض الةسيض                                                                                         
لم وئض هي ذكر  هؿ المغض  فك االمترادفاف : المشيئة كاإلرادة : -ٔ

 ؿ  وياما فرؽ  ساسي  (ّ(ا رادة  عوياا ك فك  كذر المتكمموف لـ وعرةكا  وياما
 ومكف  وإاةل  ما واتي :                                                                                       

                                                 

 ِّْ/ِ(  صائر ذكم التمووز  ُ(

 ِٕٗ( العركؽ المغكوض ص  ِ(

كلساف العرب  ُِٖكالمعردات لمراغب ص  ِٕٓ( ويظر : الصةاح لمجكهرم ص  ّ(
 . َِٗ-َِٖ/ُكتاج العركس  َُٕ-ُٗٔ/ٖ
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وتجٌم  العرؽ  وياما مف خّؿ تعروؼ  هؿ المغض  يعساـ لكؿ -ُ
ّى   اؤه  وئنا كم وئض  مياما فود جاّ في كت اـ في  اب ال يّ ،  ئتي ال ي
، ككٌؿ  يّ   وئض ا  م :  م وئض ا ، كال يّ معمكـ ، كويطمىؽ عم  
 المكجكد كالمعدكـ كجمعل   واّ ، فود  كدكا  فك ال يّ مصدر  اّ ،

كعرفكا  (ُ(كالظاهر  يكل مصدر  معي  اسـ المععكؿ ،  م : ايمر الم يّ 
((كالعرؽ  وف الطمب كا رادة  فك ا رادة ةد تككف  (ِ(ا رادة  ايكاا تعيي الطمب

مإمرة ج ظاهرة ، كالطمب ج وككف  ٌج لما  دا  ععؿ  ك ةكؿ ، كهؿ مةٌؿ 
ةاؿ الراغب : ((كالم وئض عيد  كذر ك  (ّ(ا رادة الر س  ك الومب ، فول خّؼ((

المتكمموف كا رادة سكاّ ، كعيد  عإاـ : الم وئض في ايصؿ  وجاد ال يّ 
ف كاف ةد ويستعمؿ في التعارؼ مكإع ا رادة ، فالم وئض مف  صا تل ، كاع كاع
ا تعال  هي ا وجاد ، كمف الياس هي ا صا ض ، ةاؿ : كالم وئض مف ا 

كلذلؾ ةوؿ : ما  اّ ا كاف كما لـ و ا لـ وكف ،  توتإي كجكد ال يّ ،
كا رادة ميل ج توتإي كجكد المراد ، ج مةالض...كم وئتل ج تككف  ٌج  عد 
م وئتل ( م : م وئض ا يساف ج تككف  ٌج  عد م وئض ا( ركم  يكل لما يزؿ 

(}التككور :  ـى ـٍ  ىف وىٍستىًوو { ةاؿ الكعار : ايمر ِٖةكلل تعال  : (ًلمىف  ىاّ ًميكي
ا تى ىاؤيكفى ً ٌج  ىف  مى ف  ئيا لـ يستوـ ، فايزؿ ا : (كى  لويا  ف  ئيا استوميا كاع

(}التككور :  كةاؿ : ((كا رادة ميوكلض مف راد  (ْ({((ِٗوى ىاّ المكلي رىبح اٍلعىالىًموفى
ا ليزكع اليعس  ل  ال يّ  ًعؿى اسمن مع وركد :  ذا سع  في طمب  يّ...كجي

الةكـ فول  ايكل وي غي  ف ويععىؿ  ك ج ويععىؿ...فإذا استعمؿ في ا فإيكل  راد  ل 
                                                 

 ( ويظر : المصادر السا وض يعساا . ُ(

 .ِٗٓ/ٔكلساف العرب  َّٔكمواووس المغض ص  ّٕٔ( ويظر : العوف ص  ِ(

 .َٕ-ٗٔ/ٖ( تاج العركس  ّ(

 .ُِٖ( المعردات ص  ْ(
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الميتا  دكف الم د  فإيكل وتعال  عف معي  اليزكع ، فمت  ةوؿ  راد ا فمعياه 
 (ُ(ةكـ فول  يكل كذا كلوس  كذا((

(( كةكؿ الراغب : ((كلذلؾ ةوؿ : ما  اّ ا كاف كما لـ و ا لـ وكف
ةد كرد في الةدوث فعف  عض  يات الي ي صم  ا عمول كسمـ ،  يكل ةاؿ 
لاا : ةكلي ةوف تص ةوف : س ةاف ا ك ةمده ، كج ةكة  ٌج  ا ، ما  اّ 
ا كاف كما لـ و ا لـ وكف ،  عمـ  فك ا عم  كؿ  يّ ةدور ، ك فك ا ةد 

ًعظ ةت  ومسي ، كمف  ةاط  كؿ  يّ عممنا ، مف ةالافك ةوف وص    ةي
عظ ةت  وص   كعف زود  ف ذا ت  فك الي ي صم  ا  (ِ(ةالافك ةوف ومسي ةي

عمول كسمـ عممل دعاّ ك مره  ف وتعاهد  ل  همل كؿ وـك ، ةؿ ةوف تص   : 
 (ّ(ل وؾ الماـ ل وؾ...ما  ئتى كاف كما لـ ت ا لـ وكف 

   فك الم ػػوئض تعيػػي ذهػػب  هػػؿ المغػػض  لػػالمشػػيئة كاإلرادة مػػف ا : 
ا رادة ، فعي يةك ةكلؾ :  اّ ا كذا ، معياه عيػدهـ :  راد ا كػذا ، كلػوس 
ايمر ما ذه كا  لول ،  ؿ المعي  في الةوووض :  كجد ا كػذا ، كهػذا مػا صػرح 
 ل الراغب  وكلل المذككر ((فالم وئض مف ا تعال  هي ا وجاد ، كمػف اليػاس 

ا فإفك ةكلل صم  ا عمول كسػمـ : مػا  ػاّ ا كػاف كمػا لػـ هي ا صا ض(( كلذ
و ػػػػا لػػػػـ وكػػػػف ، ج وعيػػػػي : مػػػػا  راده ا كػػػػاف ، كمػػػػا لػػػػـ وػػػػرده لػػػػـ وكػػػػف ،  ػػػػؿ 
المعي  : ما  ةدذل ا كاف ، كما لػـ وةدذػل لػـ وكػف ،  ك مػا  ي ػاه ا كػاف ، 

ػػا عمػػ   فك ال ػػيّ كالم  ػػوئض مصػػدر كمػػا لػػـ وي ػػئل لػػـ وكػػف ، كةػػد  جمعػػكا  وإن
 ػػاّ ، فوكػػكف معيػػاه فػػي ايصػػؿ كالةوووػػض ك عػػد التصػػرؼ  صػػوغض الععػػؿ : مػػا 
 وكاه ا كاف كما لـ وي ىولٍئل لـ وكف ،  معي  : ما جعمل ا  وئنا كاف ، كما لـ 

                                                 

 .ُِْات ص( المعرد ُ(

 .ْٗٗ/ِ( جمع العكائد  ِ(

 .َُٓ/ِ( جمع العكائد  ّ(
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وجعمل  وئنا لػـ وكػف ، ك عػد ةػذؼ مػا جػاز ةذفػل لدجلػض السػواؽ عموػل ، وكػكف 
ػػػولٍح لػػػـ وكػػػف ، ك عػػػد  رجػػػاع الععػػػؿ  لػػػ  التوػػػدور : مػػػا  ػػػوكاى ا كػػػاف ك  مػػػا لػػػـ وي ى

صػػوغتل التػػي كػػاف عمواػػا ، وصػػ   التوػػدور : مػػا  ػػاّ ا كػػاف كمػػا لػػـ و ػػا لػػـ 
وكػػػف ، كهػػػك التركوػػػب الػػػذم جػػػاّ فػػػي الةػػػدوث ، كهػػػذا الوػػػكؿ الػػػذم جػػػاّ فػػػي 
الةدوث وورر ةوووض كاةعػض  فك ا يسػاف ج ومكػف لػل  ف وي ىػولحى  مػرنا  ٌج  ذا كػاف 
هذا ايمر ةػد  ىػوكاه ا سػ ةايل ، لكيػل ومكػف  ف وروػد  مػرنا لػـ وػرده ا ، كهػذه 
ّى كج  ا رادة الممكيػػػػػض مػػػػػف ا يسػػػػػاف عمػػػػػ  ةسػػػػػموف ، ايكؿ :  ف وروػػػػػد ال ػػػػػي
ملد يعسل ؛  وستطوع فعمل  ، كاف ورود الخمكد في الديوا ، لكيل ج وستطوع  ف ويخى

ّى يفك الخمػػػكد لػػػـ و ػػػٍاه ا ، كمػػػا لػػػ ـ و ػػػا لػػػـ وكػػػف ، كالذػػػايي :  ف وروػػػد ال ػػػي
كوععمل ، كاف ورود الزيا كوزيي ؛ يفك الزيا مما  اّه ا ،  م : مما جعمل ا 
 ػػوئنا ، كمػػا  ػػاّ ا كػػاف ، فا يسػػاف ك فعالػػل جموعاػػا خورهػػا ك ػػرها مػػف خمػػؽ 

يكما وكػكف السػ ب فػي ةػدكذاا ، لػذل ؾ وذػاب ا ، فا يساف ج وخمؽ  فعالل ، كاع
 عم  فعؿ خورها ، كوعاةب عم  فعؿ  رها . 

فالم وئض في ةكلل صم  ا عمول كسمـ : ما  اّ ا كاف كما لـ و ا 
لـ وكف ، ت مؿ  مكر الخور كال ر جموعنا ، يفك هذا هك الكائف ، فكما  اّ 
ا الخور  اّ ال ر ، لكيل س ةايل  اّ ايكؿى ك راده لع اده  ، ك اّ الذايي 
كلـ ورده لع اده ، ف اّ ما  اّ ك راد ما  راد جخت ار الياس لوموز مؤمياـ مف 
ّن  اّ العدؿ كالععض كايمايض ك رادها ، ك اّ الظمـ ،  كافرهـ ، فا س ةايل مذ
كالزيا ، كالخوايض ، لكيل ما  رادها ، ك اّ الوسر ك راده ، ك اّ العسر كلـ 

(}ال ورة :  ورده ؛ لذلؾ ةاؿ س ةايل : (ويًرودي  ـي اٍلعيٍسرى ـي اٍلويٍسرى كىجى ويًرودي ً كي الٌملي ً كي
{ كالمعي  : ورود ا  كـ الوسر الذم  اّه ، ك راده ، كج ورود  كـ ُٖٓ

العسر الذم  اّه ، كما  راده ، كهذه  رادة ر ايوض تككف  عد الم وئض ، كهياؾ 
 اّ ، كما جاّ في ةكلل   رادة ذايوض تككف ة ؿ الم وئض كهي التي  اا  اّ ما
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(}اليةؿ :  ٍديىاهي  ىف يكويكؿى لىلي كيف فىوىكيكفي ّو ً ذىا  ىرى { َْتعال  : (ً يكمىا ةىٍكلييىا ًل ىٍي
(}وس :   { ِٖكةكلل تعال  : (ً يكمىا  ىٍمريهي ً ذىا  ىرىادى  ىٍوئنا  ىٍف وىويكؿى لىلي كيٍف فىوىكيكفي

دة جمي ك ساسي ، فكوؼ وص  فالعرؽ كما ةميا  وف الم وئض كا را
ا تى ىاؤيكفى ً ٌج  ىف وى ىاّ المكلي(  معي  : كما  مى ّن  ف يجعؿ ةكلل تعال  : (كى مذ
ف  ترودكف  ٌج  ف ورود ا ؟! يفك ا يساف ومكف لل  ف ورود  مكرنا كذورة ، كاع
كاف ا س ةايل ج ورودها ؛ فا رادة عمؿ ةم ي ، كلوس الع رة  ما ورود ، 
يكما  ععؿ ما ورود ،  م : الع رة  ما و اؤه ج  ما وروده فوككف ةكلل تعال  :  كاع
ا تى ىاؤيكفى ً ٌج  ىف وى ىاّ المكلي( معياه : كما تي ئكف  وئنا  ٌج  ف وي ئل اي ،  مى (كى

  معي  : كما تجعمكف مف  يّ  وئنا  ٌج ما وخمول اي كوجعمل  وئنا . 
مف خّؿ تعروؼ  هػؿ المغػض لمم ػوئض اإلنساف : المشيئة كاإلرادة مف 

ػػػا  راد فتعيػػػي ميػػػػل  كا رادة اتإػػػ   فك  ػػػاّ مػػػف ا يسػػػاف تعيػػػػي ا صػػػا ض ،  مك
الطمب ، مع مّةظض العػرؽ المػذككر  ويامػا (( فك ا رادة ةػد تكػكف مإػمرة ج 
ظاهرة ، كالطمب ج وككف  ٌج لما  دا  ععػؿ  ك ةػكؿ ، كهػؿ مةػؿ ا رادة الػر س 

كج وكػػكف  ػػوف صػػاةب الم ػػوئض كتةووػػؽ مػػا  ػػاّ  (ُ(ك الومػػب ، فوػػل خػػّؼ(( 
صػػػا ض المػػػراد مامػػػض زميوػػػض ، كهػػػي مػػػف  فاصػػػؿ زميػػػي ، كوكػػػكف  ػػػوف ا رادة كاع
ا يسػػاف ةػػد تطػػكؿ  ك توصػػر ، كةػػد ج وصػػوب ا يسػػاف مػػراده عجػػزنا  ك وعػػدؿ 

ػػا  ػػاّ فإيكاػػا تعيػػي ميػػل جعػػؿ  عيػػل لسػػ ب ، ييكاػػا ميػػل تكػػكف كمعيػػ  يػػكل ،  مك
 ال يّ  وئنا .

ك ما  فك الم وئض تعيي  وجاد ال يّ ، فاي تعيي ةصكؿ الم يّ ، 
كا رادة ج تعيي ةصكؿ المراد  عد ؛ يفك ا رادة تعيي الطمب ، فاي كمعي  
ـى كلـ ويعذ الةكـ  عد ؛ يفك الم وئض فعؿ  كى عـز ،  ك يكل ،  ك كمعي  ةى

وئض مف ا يساف تعي  اكتساب ال يّ ةسي ، كا رادة فعؿ ةم ي ، فالم 

                                                 

 .َٕ-ٗٔ/ٖ( تاج العركس  ُ(
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كةصكلل ، كا رادة تعيي طمب ال يّ ، فوككف العرؽ  وياما كالعرؽ  وف 
وعيي  يكل زيا ، كةكلؾ :  راد فّف  (ُ(الكجكد كالعدـ ، فوكلؾ :  اّ فّف الزيا

يكما  راده كطم ل ، كةد وغور المّر ر ول ، فوعدؿ  الزيا ، وعيي  يكل لـ وزف ، كاع
طم ل كعمكا  راده ،  ك وعجز عف فعمل ؛ كلاذا فإفك ا س ةايل وةاسب عف 

مف  اّ الزيا ، ك ركع جمده  ك رجمل ، كلكف ج وةاسب مف  راد الزيا ، كلـ 
وي ىرلع جمده  ك رجمل ، فالم وئض غور ا رادة  ٌج  فك الذم  كهـ  هؿ المغض 

ض مكإع ا رادة في كّـ كالتعسور  كةدة معيوواما هك  وكع كإع الم وئ
الياس ، كهذا ما صركح  ل الراغب  وكلل المذككر :  ((الم وئض في ايصؿ 

ف كاف ةد ويستعمؿ في التعارؼ مكإع ا رادة(( صا تل ، كاع                                      (ِ(  وجاد ال يّ كاع
جعتوػاد  هػؿ المغػض  فك المكجػد لم ػيّ مشيئة ا كمشيئة اإلنساف : 

هػػك ا كةػػده سػػ ةايل ، لػػـ وجعمػػكا الم ػػوئض مػػف ا يسػػاف  معيػػ   وجػػاد ال ػػيّ 
 ؿ جعمكها  معي   صا ض ال يّ ، كهػذا تةروػؼ كاإػ  لمدجلػض ، فمػك  راد ا 
ّن : فمػف  صػاب ذكػره ،  ػدجن  س ةايل معي  ا صا ض جستعمؿ لعظاا كةاؿ مػذ

{ كا س ةايل ةد  ارؾ ا يسػافى ٓٓ(فىمىف  ىاّ ذىكىرىهي(}المدذر :  مف  ف ووكؿ :
ذىا لىويػػػكٍا  فػػػي صػػػعاتل ، كيسػػػب  لوػػػل مػػػف صػػػعاتل ، فمػػػف ايكؿ ةكلػػػل تعػػػال  : (كىاًع
ػػػػا يىٍةػػػػفي  ـٍ ً يكمى ـٍ ةىػػػػاليكٍا ً يكػػػػا مىعىٍكػػػػ ػػػػوىاًطوًيًا مىػػػػٍكٍا ً لىػػػػ   ى ذىا خى يكػػػػا كىاًع ييػػػػكٍا ةىػػػػاليكٍا  مى الكػػػػًذوفى  مى

(}ال ورة : ُْتىٍاًزؤيكفى }ميٍسػػ ـٍ وىٍعمىايػػكفى ـٍ ًفػػي طيٍغوىػػاًيًا ػػدحهي وىمي ـٍ كى ّي ً ًاػػ { المٌػػلي وىٍسػػتىٍاًزل
{ فوػػػػػد ةا ػػػػػؿ ال ػػػػػارئ عػػػػػز كجػػػػػؿ اسػػػػػتازاّه  اسػػػػػتازاّ ال  ػػػػػر ، لكػػػػػف لػػػػػوس ُٓ

                                                 

( جاز  ف وواؿ :  اّ ا الزيا ، كالمعي  :  يىل : خمؽ  س ا ل كمودماتل ، فاس ا ل  ُ(
كجكد الرجؿ كالمر ة ، ككجكد ال اكة الجيسوض في كمواما ، كا هك الذم خمؽ الرجؿ 

ؽ الموؿ  وياما ، فمك لـ وخمؽ ا ا يساف ك اكتل ، لما ةصؿ الزيا ، كذلؾ كالمر ة ، كخم
كؿ فعؿ وععمل ا يساف ، كةد مي  ا لكؿ  يساف الودرة عم  فعؿ الخور ، كالودرة عم  

 فعؿ ال ر ، كةد  مره ا  ععؿ ايكؿ ، كيااه عف فعؿ الذايي ، مف  جؿ امتةايل كاخت اره 

 .ُِْ( المعردات ص ِ(
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اسػػتازاؤهـ كاسػػتازائل ، فاسػػتازاؤه ةػػؽ ، كاسػػتازاؤهـ  اطػػؿ ، كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل 
ـٍ وىًكوديك  { ككود ال  ر ُٓ-ُْ{ كى ىًكودي كىٍودنا(}الطارؽ : ُٓفى كىٍودنا }تعال  : (ً يكاي

وىٍمكيػري المٌػلي كىالمٌػلي  كفى كى وىٍمكيػري لوس ككود ا سػ ةايل ، كمػف ذلػؾ ةكلػل تعػال  : (كى
(}اييعػػاؿ :  اًكًروفى ٍوػػري اٍلمى {  كمػػف الذػػايي  فك ا سػػ ةايل ةػػد ةصػػر الاداوػػض َّخى

ػػف  كا إػػّؿ عمػػ  يعسػػل فوػػاؿ تعػػال  مى ػػؿك المٌػػلي كى ػػٍف  ىإى : ( ىتيًروػػديكفى  ىف تىٍاػػديكٍا مى
ّن(}اليسػػاّ :  ػػاّ المٌػػلي ٖٖويٍإػػًمًؿ المٌػػلي فىمىػػف تىًجػػدى لىػػلي سىً و لىػػٍك  ى { كةػػاؿ تعػػال  : (كى

وىٍاًدم مىف وى ىاّ(}اليةؿ :  لًكف ويًإؿح مىف وى ىاّ كى ـٍ  يمكضن كىاًةدىةن كى عىمىكي { كمػع ّٗلىجى
دكت ذلػػؾ فوػػد يسػػب ا  سػػ ةايل ا إػػّؿ  لػػ  ا يسػػاف ، فوػػاؿ جػػؿ كعػػّ : (كى

(} ؿ  كفى ػا وىٍ ػعيري مى ـٍ كى ا ويًإمحكفى ً ٌج  ىيعيسىػاي مى ـٍ كى ٍف  ىٍهًؿ اٍلًكتىاًب لىٍك ويًإمحكيىكي طكآًئعىضه مل
ف وىػػٍدعيكفى ً جٌ ٗٔعمػػراف :   { كةكلػػل تعػػال  : (ً ف وىػػٍدعيكفى ًمػػف ديكيًػػًل ً ٌج ً يىاذنػػا كىاًع

ػػػٍوطىاينا مكًروػػػدنا } ػػػا ُُٕ ى كإن ةىػػػاؿى جتكًخػػػذىفك ًمػػػٍف ًع ىػػػاًدؾى يىًصػػػو نا مكٍعري { لكعىيىػػػلي المٌػػػلي كى
(}اليسػػػاّ : ُُٖ} ـٍ { كةكلػػػل تعػػػال  : (وىػػػا  ىٍهػػػؿى اٍلًكتىػػػاًب جى تىٍغميػػػكٍا ُُٗ{ كىييًإمكيكاي

ػػػؽل كىجى تىتكً عيػػػكٍا  ىٍهػػكىاّ ةىػػػٍكـو  ٍوػػرى اٍلةى ـٍ غى ًذوػػػرنا  ًفػػي ًدوػػػًيكي ػػػمحكٍا كى ػػػمحكٍا ًمػػػف ةىٍ ػػؿي كى ىإى ةىػػٍد إى
ػػف سىػػكىاّ السكػػً وًؿ(}المائدة :  ػمحكٍا عى ػػـو ٕٕكىإى ميػػكٍا ًفػػي  يمى { كةكلػػل تعػال  : (ةىػػاؿى اٍدخي

ػػضه لكعىيىػػٍت  يٍختىاىػػا  مىػػٍت  يمك ػػا دىخى ػػف اٍلًجػػفل كىاً يػػًس ًفػػي اليكػػاًر كيمكمى مىػػٍت ًمػػف ةىػػٍ ًمكيـ مل ةىػػٍد خى
تكػػ   ً  ـٍ ةى ػػمحكيىا فىػػآًتًا ـٍ رى كيىػػا هىػػػؤيجّ  ىإى ـٍ ييكجىهيػػ ًموعنػػا ةىالىػػٍت  يٍخػػرىاهي كيػػكٍا ًفواىػػا جى ذىا ادكارى

(}ايعراؼ :  ػػػكفى لىػػػػًكف جك تىٍعمىمي ػػػفى اليكػػػاًر ةىػػاؿى ًلكيػػػؿٍّ ًإػػػٍعؼه كى ػػذىا نا ًإػػػٍععنا مل { ّٖعى
مىا هىدىل ؿك ًفٍرعىٍكفي ةىٍكمىلي كى  {                                                          ٕٗ(}طل : كةكلل تعال  : (كى ىإى

ككذلؾ يسب الاداوض  لػ  ا يسػاف فوػد يسػ اا  لػ  ي وػل المصػطع  فػي   
(}ال ػكرل :  يكػػؾى لىتىٍاػًدم ً لىػػ  ًصػػرىاطو محٍستىًووـو { كيسػػ اا  لػػ  ِٓةكلػل تعػػال   : (كىاًع

ؽل كى ًػػًل  ػػضه وىٍاػػديكفى  ًػػاٍلةى ًمػػف ةىػػٍكـً ميكسىػػ   يمك ةػػكـ مػػف ع ػػاده فػػي ةكلػػل تعػػال  : (كى
(}ايعراؼ :  ً ًل ُٗٓوىٍعًدليكفى ؽل كى مىٍويىا  يمكضه وىٍاديكفى ً اٍلةى ًممكٍف خى { كةكلل تعال  : (كى

(}ايعراؼ :  ػػػػػػػػػػضن وىٍاػػػػػػػػػػديكفى ُُٖوىٍعػػػػػػػػػػًدليكفى ـٍ  ىًئمك عىٍميىػػػػػػػػػػاهي { كةكلػػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػػال  : (كىجى
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ػػًّٕ اىٍمًريىا(}ايي وػػاّ :  ػػضن وىٍاػػديكفى ً اىٍمًريىػػا لىمك ـٍ  ىًئمك عىٍميىػػا ًمػػٍياي ا { كةكلػػل تعػػال  : (كىجى
كا(}السجدة :   { ِْصى ىري

فاجسػػػػتازاّ ، كالكوػػػػد ، كالةػػػػرب ، كالمكػػػػر ، كا إػػػػّؿ ، كالاداوػػػػض ،  
ػػػ ٍت يعسػػػاا  لػػػ  ا كال  ػػػر  ٌج  فك  ف ييسو هػػػذه الصػػػعات كايفعػػػاؿ كيةكهػػػا ، كاع
الميسك ض  ل  ا لوست كالميسك ض  ل  ال  ر ، فػا وإػةؾ كوغإػب كوػتكمـ 

الديوا ، لكف لوس كما وإةؾ ال  ر كوغإػ كف  كويزؿ مف العرش  ل  السماّ
 كوتكممكف كويزلكف ، هذه هي الةوووض كج   كاؿ فواا ير عض  مكر: 

ايمػػػػر ايكؿ :  فك ا سػػػػ ةايل فصػػػػؿ هػػػػذا ا  ػػػػكاؿ  وكلػػػػل تعػػػػال  :  
(}ال كرل :  ّه كىهيكى السكًموعي ال ىًصوري { فموس كمذؿ ا  يّ ُُ(لىٍوسى كىًمٍذًمًل  ىٍي

 في ذاتل كج في صعاتل .                                                                                     ج 
ايمر الذػايي :  فك كػؿ  ػيّ وععمػل ال  ػر ج وكػكف  ٌج  عػد  ف و ػاّه  

ا ، فم ػػوئتاـ مسػػ كةض  م ػػوئتل ، فخػػالؽ كػػؿ  ػػيّ كمكجػػده كمي ػػئل هػػك ا 
طوع ال  ػػػر  ف وي ػػئكا  ك وععمػػكا  ػػػوئنا  ج  ػػوئنا  ي ػػاه ا ة ػػػؿ كةػػده ، كج وسػػت

ػػػاؤيكفى ً ٌج  ىف  ػػػا تى ى مى ذلػػػؾ ، كهػػػذا مػػػا تإػػػميل  كػػػؿ كإػػػكح ةػػػكؿ ا تعػػػال  : (كى
ػػاّ المكلي(}ا يسػػاف  ػػاّ المكػػلي رىبح َّوى ى ػػا تى ىػػاؤيكفى ً ٌج  ىف وى ى مى { كةكلػػل تعػػال  :  (كى
(}التككور :  ػػف  ىػػاّ ذىكىػػرىهي }{ ِٗاٍلعىػػالىًموفى كفى ٓٓكةكلػػل تعػػال  : (فىمى ػػا وىػػٍذكيري مى { كى

 {                                                                                        ًٔٓ ٌج  ىف وى ىاّ المكلي(}المدذر : 
ايمػػػر الذالػػػث : يسػػػب ا سػػػ ةايل الم ػػػوئض  لػػػ  ا يسػػػاف ؛ ييكػػػل ويعػػػدح  

 ب فػػي  ي ػػائاا ، فوػػد يسػػب ا سػػ ةايل  لػػ  فرعػػكف  يكػػل  إػػؿ ةكمػػل فػػي السػػ
مىا هىدىل(}طل :  ؿك ًفٍرعىٍكفي ةىٍكمىلي كى { ييكل كاف الس ب في ٕٗةكلل تعال  : (كى ىإى

 إّلاـ ،  ؿ يسب   راهوـ عمول السّـ  ل  ايصػياـ  يكاػا  إػمكت اليػاس مػع 
تعوػػػؿ كج تإػػػر كج تيعػػع ، ةػػػاؿ تعػػػال  :  يكاػػا  ةجػػػار ج تسػػػمع كج ت صػػر كج 

ـى  ػػػٍؿ هىػػػذىا اٍل ىمىػػػدى  ًمينػػػا كىاٍجييٍ يًػػي كى ىيًػػػيك  ىف يكٍع يػػػدى ايىٍصػػػيىا ـي رىبل اٍجعى ٍذ ةىػػاؿى ً ٍ ػػػرىاًهو (كىاًع



1212 

 

ػػفى اليكػاًس(}  راهوـ : ّٓ} { فوػػد يسػب  لواػػا ّٓ-ّْ{ رىبل ً يكايػفك  ىٍإػػمىٍمفى كىًذوػرنا مل
 ورنا مف الياس ، ييكاا كايت الس ب في  إّلاـ . يكافك  إممف كذ

ايمر الرا ع :  فك ا س ةايل ةادر عم   ف وميع ا يساف مف  ف  
وععؿ  م فعؿ كاف ،  ٌج  يكل جؿ كعّ ميةل كمككيل مف فعؿ الخور كمف فعؿ 
ال ر ، جخت اره  وععؿ ايكؿ  ـ وععؿ الذايي ؟! كلاذا مي  ا ا يساف 

 وئض جخت اره ،  و اّ خورنا كما ورإي ا  ـ و اّ  رنا كما وغإب ا ؟!الم 
ت ػػٌوف  ٌف ايلعػػػاظ المترادفػػػض فػػػي الوػػر ف الكػػػروـ تتوػػػارب فػػػي معايواػػػا كج 
تتطػػػػػا ؽ ، كهػػػػػي مامػػػػػا ا ػػػػػتٌد ترادفاػػػػػا  وياػػػػػا فػػػػػركؽ معيكوػػػػػض خاٌصػػػػػض ، كهػػػػػي 

يٌف التإػموف  الموصكدة في الور ف الكػروـ ؛ فػّ تإػموف  ذف فػي كتػاب ا ؛
 ةائـ عم   ساس تطا ؽ ايلعاظ في معايواا ج عم  ترادفاا .

 : ظفَّ كأقكاتىا في باب المبحث القامس : التضميف
ذهػػب  هػػؿ اليةػػك  لػػ   ٌف (ظػػٌف( ك خكاتاػػا تيصػػب مععػػكلوف  صػػػماما 
م تػػػد  كخ ػػػر ، كهػػػذا هػػػك ال ػػػائع فػػػي كتػػػب اليةػػػك ، كالصػػػةو   ٌف الميصػػػكب 

مععػػكجن  ػػل ذايونػػا ، هػػك فػػي الةوووػػض ةػػاؿ كلػػوس  مععػػكؿ ، الذػػايي الػػذم ويعػػرىب 
كهذا ما  وكيتيل ك ذ تحل  ايدلض الدامغض ، في  ةث لي  عيكاف : الميصكب الذػايي 
( ك خكاتاػػػا ،  عرا ػػػل  ػػػوف المععكلٌوػػػض كالةالٌوػػػض ، كهػػػك  ةػػػد ال ةػػػكث التػػػي  لػػػػ(ظفك

 تإمياا كتا ي : مف مزاعـ اليةاة .
خكاتاا كردت في  كاهد ةر يوض كذورة متعدوض  ل  ك غمب  فعاؿ ظفك ك 

ّن  مععكؿ كاةد ، كاليةاة كالمعسركف  دجن مف  ف وتخذكا مف هذه ال كاهد دلو
عم   طّف الواعدة المذككرة ،  ك تعدوماا ، راةكا  ذ اتاا عف طروؽ 
ر لةٌؿ  التإموف ، كفوما واتي دراسض ايفعاؿ التي إميكها معايي  فعاؿ  يخى

ض تعدواا لمععكؿ كاةد  ك لتسكو، تعدواا لمععكلوف الكاردة في الور ف م كم
 الكروـ ، كةس ما رت اا ا ف عووؿ 
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ةاؿ ا ف عووؿ في  رةل يلعوض ا ف مالؾ : ((ظػفك ك خكاتاػا ، كتيوسػـ 
ػا  فعػاؿ   ل  ةسموف ،  ةدهما :  فعاؿ الومكب ، كالذايي :  فعاؿ التةكوػؿ ، فامك

موف ،  ةػػدهما مػػا وػػدؿ عمػػ  الووػػوف ، كذكػػر المصػػيؼ الومػػكب فتيوسػػـ  لػػ  ةسػػ
ـٍ ، كالذػايي ميامػا : مػا وػدؿ  مياا خمسض : ر ل ، كعمـ ، ككجد ، كدرل ، كتىعىمك
عمػػػ  الرجةػػػاف ، كذكػػػر المصػػػيؼ ميامػػػا ذمايوػػػض : خػػػاؿ ، كظػػػفك ، كةسػػػب ، 
كزعـ ، كعدك ، كةجا ، كجعؿ ، كهٍب...هذا ما وتعمؽ  الوسػـ ايكؿ مػف  فعػاؿ 

ػػا  فعػػاؿ التةكوػػؿ ، كهػػي المػػرادة  وكلػػل  هػػذا ال ػػاب ، كهػػك  فعػػاؿ الومػػكب ، ك مك
ػا  لػ  مععػكلوف  صػماما  (وعيي ةكؿ ا ف مالػؾ( : كالتػي كػػ(صوكرا( فتتعػدل  وإن
ػػوكرتي الطػوف خزفنػػا ،  ػوكر : يةػك صى الم تػد  كالخ ػر ، كعػػٌدها  عإػاـ سػػ عض ، صى

ةىػػًدٍميىا ً لىػػػ   عىٍميىػػػاهي هى ىػػػاّ كجعػػؿ : يةػػػك ةكلػػل تعػػػال  : (كى ػػؿو فىجى ًمميػػكا ًمػػػٍف عىمى ػػػا عى مى
ػػػوكريي ، ِّمكيذيكرنا(}العرةػػػاف :  : كوػػػكلاـ : كه يػػػي ا فػػػداؾ ،  م : صى { ككهىػػػبى

مىٍوػػػًل  ىٍجرنا(}الكاػػػػؼ :  { كاتخػػػذ : كوكلػػػػل ٕٕكتخػػػذ : كوكلػػػل تعػػػػال  : (لىتىًخػػػٍذتى عى
ّن(}اليسػػػاّ ًمو ـى خى ػػػذى المٌػػػلي ً ٍ ػػػرىاًهو { كتػػػرؾ : كوكلػػػل تعػػػال  : ُِٓ:  تعػػػال  : (كىاتكخى

(}الكاؼ :  ًئذو وىميكجي ًفي  ىٍعضو ـٍ وىٍكمى اي ٍكيىا  ىٍعإى تىرى  (ُ( { كردك((ٗٗ(كى
ةاؿ ا ف مالؾ : (( خكات ةسب ، هي ايفعاؿ الموتإوض مععكلوف 
هما في ايصؿ م تد  كخ ر ، يةك : ظييتي زودنا كرومنا ، كخمتل  جاعنا ، 

ّن كزعمتل ةمومنا ، كعممتل  ّن ، كر وتل ج اينا ، ككجدتل سعوانا ، كصوكرتل ذلو  خو
   (ِ( ، كاتخذتل عدككا ، كجعمتل ميسًوا((

كةكلاـ  تعدم هذه ايفعاؿ  ل  مععكلوف جعمكه هك الواعدة كةر ينا 
ميزكجن ، لذلؾ لمكا كردت متعدوض  ل  مععكؿ كاةد في الكّـ العصو  ، لـ 

ايفعاؿ ،  ؿ إميكها معايي  فعاؿ  خرل ،  م : وعدللكا الواعدة في هذه 

                                                 

 .َّْ-ُْٔ(  رح ا ف عووؿ ُ(

 .ُِّ/ُ( عمدة الةافظ كعدة  الّفظ  ِ(
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عمدكا  ل  تغوور المعي  مف  جؿ  ف ج وعدلكا ةاعدة مف صيعاـ ، فا ف 
مالؾ  عد  ف ذكر الواعدة المذككرة ةاؿ : ((مت  تيصب هذه ايفعاؿ مععكجن 
كاةدنا؟ :  ف  رود  ظييتي معي  : اتامتي ، ك عممتي معي  : عرفتي ، ك ر وتي 

:   صرتي  ك رموتي ، ك كجدتي معي  :  ص تي ، ك اتخذتي معي  : معي  
اكتس تي ، ك جعمتي معي  : عممتي  ك  لووتي  ك  كج تي ، تعدكًت  ل  مععكؿ 
ف  رود  ًخٍمتي معي  اختمتي  ك ظمعتي ، ك زعمتي معي  تكعمتي ،  كاةد ، كاع

...كر ه  معي    صر    (ُ(ه((ك كجدتي معي  استغيوتي  ك ةودتي  ك ةزيتي
كهي كما تودـ ، خمسض  فعاؿ : ر ل ، كعمـ ، ككجد أفعاؿ اليقيف : 

 ، كدرل ، كتعمكـٍ 
الم اكر في كتب اليةك  فك (ر ل( توسـ  ل  ةسموف رأل : -ُ

 صروض كةم وض ، كايكل  تتعدل  ل  مععكؿ كاةد ، كالذايي تيعدح مف  خكات 
اعتودتي ، فتتعدل  ل  مععكؿ ظفك تتعدل  ل  مععكلوف ، كتككف ر وتي  معي  

كاةد ، توكؿ : ر وت ر م مالؾ ،  م : اعتودت ، كفّف ورل ر م الخكارج ، 
كفركةكا  وياما  فك المرئيك  ذا كاف مما ويرل  العوف ، فر ل  صروض  (ِ(  م: وعتود

ذا كاف مما ج ومكف رؤوتل  العوف كالمكت ، كالغي ، كالر د ، كسّك  ، كاع
س ، كالمكركه ، كال دة ، كالعذاب ، فر ل ةم وض ، ةاؿ ا ف العمؿ ، كال ا

 فارس : ((الراّ كالامزة كالواّ  صؿ ودؿ عم  يظر كاع صار  عوف  ك  صورة((

كةاؿ الراغب :  (ُ( كةاؿ ا ف سودة : ((الرؤوض : اليظر  العوف كالومب(( (ّ(
                                                 

 .َْْ/ُ، كويظر :  رح ا ف عووؿ ِّْ/ُ( عمدة الةافظ كعدة  الّفظ  ُ(

 ْْٔكالموتصػػػػد لمجرجػػػػايي ص  ِِٕ-ُِٕ( ويظػػػػر : العكائػػػػد كالوكاعػػػػد لمذمػػػػايويي ص ِ(
كعمػدة الةػافظ  ِّْ/ْك رح المعصؿ ج ف وعػوش  ِْٖ/ُكالغرة المخعوض ج ف معط ص 

ك رح التصرو  لخالد  ٕٔكا ر اد  ل  عمـ ا عراب ص  ِّْ/ُكعدة الّفظ ج ف مالؾ 
 ّْٓ/ُكهمع الاكامع لمسوكطي  ُْٗ/ِايزهرم 

 . ّٓٔ( مواووس المغض ص ّ(
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لةاسض ((كالرؤوض  دراؾ المرئي  كذلؾ  إرب  ةسب ةكل اليعس ، ايكؿ :  ا
ـى } ًةو فك اٍلجى كي يكاىا عىٍوفى ٔكما وجرم مجراها ، كةكلل تعال  : (لىتىرى كي { ذيـك لىتىرى

مى  ٕ-ٔاٍلوىًووًف(}التكاذر :  ًض تىرىل الكًذوفى كىذى يكٍا عى وىٍكـى اٍلًووىامى { كةكلل تعال  : (كى
دكةه(}الزمر :  سىوى َٔالمكًل كيجيكهيايـ محٍسكى ـٍ { كةكلل تعال  : (كى مىكي رىل الٌملي عىمى

{ فإيكل مما  جرم مجرل الرؤوض  الةاسض ؛ فإفك الةاسكض ج ْٗكىرىسيكليلي(}التك ض : 
تصٌ  عم  ا تعال  ، كالذايي :  الكهـ كالتخووؿ ، يةك : ر وتي  فك زودنا 
كٍا  فك  الكًذوفى كىعىري لىٍك تىرىل ً ٍذ وىتىكى ميطمؽ ، كيةك ةكلل تعال  : (كى

{ كالذالث  التعكر كوكلل تعال  : (ً يلي  ىرىل مىا جى َٓمىآلًئكىضي(}اييعاؿ : الٍ 
(}اييعاؿ :  ٍكفى { كالرا ع  العوؿ كعم  ذلؾ ةكلل تعال  : (مىا كىذىبى اٍلعيؤىادي ْٖتىرى

لىوىٍد رى هي يىٍزلىضن ُُمىا رى ىل(}اليجـ :  ًمؿ ةكلل تعال  :  (كى { كعم  ذلؾ ةي
 (ِ({((ُّ يٍخرىل(}اليجـ : 

فايػػت تػػرل  ف  هػػػؿ المغػػض  وكيػػػكا  فك الرؤوػػض هػػػي  دراؾ ال ػػيّ  ػػػاليظر 
 لول  العوف ،  ك  دراكػل  الومػب كال صػورة ،  ك  التخووػؿ كالتعكػر ،  ك  العوػؿ ، 
ك يزلػػكا  دراؾ ال ػػيّ  اػػذه ايمػػكر  ميزلػػض رؤوتػػل  ػػالعوف ، فالرؤوػػض هػػي الرؤوػػض 

ػػػا سػػػكاّ كايػػػت  ػػػالعوف  ـ  غورهػػػا، كهػػػي ج  تتعػػػدكل  ٌج  لػػػ  مععػػػكؿ كاةػػػد ،  مك
الميصكب الذايي فاك ميصكب عم  الةالوض ، سكاّ جاّ  عد ر ل ال صػروض  ـ 
الوم وض كما ةٌسماما اليةاة ، كالةاؿ وؤت   اا عيدما ويةتاج  لواا كوػراد التع وػر 
ٌج فّ ، فود جاّت ر ل ال صروض  ػالمععكؿ مػف دكف الةػاؿ فػي ةكلػل  عياا ، كاع

(}الكاؼ :  تعال  مىٍوًل ّٓ: (كىرى ىل اٍلميٍجًرميكفى اليكارى فك عى { كةكلل تعال  : (فىمىمكا جى
{ كجػػاّت  ػػالمععكؿ كالةػػاؿ فػػي ةكلػػل تعػػال  : ٕٔالمكٍوػػؿي رى ىل كىٍككى نا(}اييعػػاـ : 

                                                                                                                

 . ُُٔ/ّكويظر :  صائر ذكم التمووز  ّّٖ/َُ( المةكـ ُ(

 ٕٓ/ِتعسػػور   ػػرؼ ايلعػػاظ لمةم ػػي كويظػػر : عمػػدة الةعػػاظ فػػي  ُِٔ( المعػػردات ص ِ(
 ُُٕ-ُُٔ/ّك صائر ذكم التمووز 
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ػٍميىا ًروٕٕ(فىمىمكا رى ىل اٍلوىمىرى  ىاًزغنا(}اييعاـ :  لىػًئٍف  ىٍرسى ػا فىػرى ىٍكهي { كةكلل تعػال  : (كى ةن
(}الركـ :  كفى  { ُٓميٍصعىًرا لكظىمحكا ًمف  ىٍعًدًه وىٍكعيري

ككػػػذلؾ ر ل الوم وػػػض كمػػػا جػػػاّت  ػػػالمععكؿ كالةػػػاؿ فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : 
ػػينا(}فاطر :  سى ًمػػًل فىػرى هي ةى ولػػفى لىػػلي سيػػكّي عىمى { فوػػد جػػاّت مػػف دكف الةػػاؿ ٖ( ىفىمىػف زي

ػػػا رى ىٍكا  ى  ػػػا كييكػػػا  ًػػػًل فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : (فىمىمك كىعىٍريىػػػا ً مى يكػػػا ً المكػػػًل كىٍةػػػدىهي كى ػػػيىا ةىػػػاليكا  مى ٍاسى
مىػٍت ْٖميٍ ًرًكوفى } ـٍ لىمكػا رى ىٍكا  ىٍاسىػيىا سيػيكتى المكػًل الكتًػي ةىػٍد خى ػايياي ـٍ ً ومى ـٍ وىػؾي وىػيعىعياي { فىمى

(}فغػافر :  كفى ًسرى هييىاًلؾى اٍلكىاًفري الراغػب : ((ال ػؤس { ةػاؿ ْٖ-ًّٖفي ًع ىاًدًه كىخى
ػػػر ال ػػػاس فػػػي ا وػػػض  ايكػػػل وعيػػػي  (ُ(ك ال ػػػاس كال اسػػػاّ : ال ػػػدة كالمكػػػركه(( كفيسل

ػا ةكلػل  (ّ( كالمعي  : ((فمما ر كا  دة عذا يا(((ِ((( دة العذاب(( كمف ذلؾ  وإن
ػػػػػ ػػػػػٍكتى ًمػػػػػف ةىٍ ػػػػػًؿ  ىف تىٍموىػػػػػٍكهي فىوىػػػػػٍد رى ىٍوتيمي يكػػػػػٍكفى اٍلمى لىوىػػػػػٍد كييػػػػػتيـٍ تىمى كهي كى ىيػػػػػتيـٍ تعػػػػػال  : (كى

(} ؿ عمراف :  كفى { فػر ل هيػا  ةم وػض تعػدت  لػ  مععػكؿ كاةػد  ٌج  فك ُّْتىيظيري
ّن عمػ   فك  اليةاة  دجن مف  ف وتخذكا مف هذا ال ػاهد كالػذم ة مػل كيةكهمػا دلػو
ظفك ك خكاتاا ج تتعدل  ٌج  ل  مععكؿ كاةد ، فود راةكا وتكمعكف في التاكوؿ ، 

(فىوىٍد رى ىٍوتيميكهي( الظاهر  فك الرؤوض  صروض فتكتعي  مععكؿ كاةد ،   افك : ((ةكلل :
كجػػػكزكا  ف تكػػػكف عمموػػػض فتةتػػػاج  لػػػ  مععػػػكؿ ذػػػاف هػػػك مةػػػذكؼ ،  م : فوػػػد 

                      (ْ( عممتمكه ةاإرنا ،  م : المكت((
ٍكٍا سىً وؿى الرحٍ ًد جى وىتكًخػذيكهي  ف وىرى ٍكٍا  ككذلؾ ةكلل تعال  : (كىاًع ف وىػرى ّن كىاًع ػً و سى

ٍياىػػػػػػػػا  ػػػػػػػػاييكٍا عى كى ػػػػػػػػذك يكٍا ً آوىاًتيىػػػػػػػػا كى ـٍ كى ًلػػػػػػػػؾى  ًػػػػػػػػاىيكاي ّن ذى ػػػػػػػػً و ػػػػػػػػً وؿى اٍلغىػػػػػػػػيل وىتكًخػػػػػػػػذيكهي سى سى
(}ايعراؼ :  ػػاًفًموفى {  ٌج  فك اليةػػاة  كلػػكه  ػػيعس مػػا  كلػػكا ال ػػاهد السػػا ؽ ُْٔغى

                                                 

 . ُٕ( المعردات ص ُ(

 .  ُٖٕ/ْ( الك اؼ ِ(

 . َُٕٔ( مدارؾ التيزوؿ ّ(

 .ٔٔٓ/ٓكالم اب  ُّْ/ّ( الدر المصكف  ْ(
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ٍكٍا( الظاهر  يكاا  صػ ف وىرى روض ، كوجػكز  ف تكػكف ةم وػض ،  افك (ةكلل تعال  : (كىاًع
  (ُ( كالذايي مةذكؼ لعاـ المعي ((

ةػػػػاؿ : كالظػػػػاهر ،  م ظػػػػاهر هػػػػذا ؟! كالمرئػػػػي ممػػػػا ج ومكػػػػف رؤوتػػػػل 
 ػػػالعوف ؟! فػػػّ ظػػػاهر عمػػػ  مػػػا ادعػػػاه ، كمػػػف الكاإػػػ  جػػػًدا  فك اليةػػػاة جػػػاؤكا 
 اػذوف التػاكوموف مػف  جػؿ  ف ج وكسػركا ةاعػدة مػف صػيعاـ كاخػتّةاـ ، كهػي 

 ظفك ك خكاتاا تتعدل  ل  مععكلوف   فك 
توػػدمت دراسػػض هػػذا الععػػؿ فػػي كتػػا ي : ج كجػػكه كج يظػػائر  عمػػـ :-ِ

مع ظفك ، كعمـ مف  خكات ظفك تتعدل  لػ  مععػكلوف ، كج تتعػدل  لػ  مععػكؿ 
 (ِ(كاةد  ٌج  ذا  ردت  ف تككف  معي  عرؼ 

 فك  هؿ الكجكه لـ وكف هماـ  واف  ّغض الور ف  ذكر العرؽ  وف  
المترادفات التي جعمكها كجكهنا ، ككذلؾ اليةاة في  اب التإموف ، فاليةاة 
ـى معي  عىرىؼ هؿ سالكا  يعساـ ، ما  ذر هذا التإموف عم   ًم عيدما إميكا عى

كتب الكجكه كج  الدجلض الةووووض كالموصكدة في المعظ الور يي؟ فّ  صةاب
اليةاة كاف هماـ  ف وسالكا  يعساـ مذؿ هذه ايسئمض ،  ؿ كاف هماـ جموعنا 
 اختّؽ الكجكه ،  ك ةؿ   كاجت مختموض ، كلك كاف عم  ةساب الةوووض . 

كت وكف كما ر وت  فك اليةاة عمدكا  ل  تةروؼ دجلض  فعاؿ ظفك 
هي مف اختّةاـ ، كهذا ك خكاتاا مف  جؿ  ف ج وكسركا ةاعدة يةكوض 

التةروؼ سو مؿ الور ف الكروـ ؛ لكركد هذه ايفعاؿ فول في مكاإع كذورة ، 
فود إميكا العمـ معي  المعرفض ، مع  فك المعرفض إد ا يكار ، كالعمـ يووض 

                                                 

 . ْٔٓ/ٓ( الدر المصكف  ُ(

 كهمػػع َُٓ/ْك ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب  ُٕٕ( ويظػػر : الموػػرب ج ػػف عصػػعكر ص  ِ(
 .َْٓ،  ّٔٓ/ُالاكامع 
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ةاؿ الراغب : ((المعرفض كالعرفاف :  دراؾ ال يّ  تعكحر كتد حر يذره  (ُ(الجاؿ
مـ ، كوإادحه ا يكار ، كوواؿ : فّف وعرؼ اى ، كج ، كهك  خص مف الع

وواؿ : وعمـ اى ، متعدونا  ل  مععكؿ كاةد ؛ لمكا كاف معرفض ال  ر  هي 
 تد حر  واتل دكف  دراؾ ذاتل ، كوواؿ : اي وعمـ كذا ، كج وواؿ : وعرؼ كذا ؛ 

ؿ  ل  تعكحر ، ةاؿ لمكا كايت المعرفض تستعمؿ في العمـ الواصر المتكصك 
كٍا ً ًل(}ال ورة :  فيكٍا كىعىري اّهيـ مكا عىرى لىٍك ٖٗتعال  : (فىمىمكا جى { كةاؿ ا تعال  : (كى

ـي  لىتىٍعًرفىيكايـٍ ًفي لىٍةًف اٍلوىٍكًؿ كىالمكلي وىٍعمى ـٍ كى ٍفتىايـ ً ًسومىاهي ٍويىاكىايـٍ فىمىعىرى يى ىاّ يرى
(}مةمد :  ـٍ الىكي ـي اٍلًكتىابى وىٍعًرفيكيىلي كىمىا { كةاَّ ىٍعمى ؿ تعال  : (الكًذوفى  تىٍويىاهي

(}ال ورة :  ـٍ وىٍعمىميكفى ؽك كىهي ـٍ لىوىٍكتيميكفى اٍلةى ٍياي فك فىًرووان مل ـٍ كىاًع ( ُْٔوىٍعًرفيكفى  ىٍ يىاّهي
كوإاد المعرفض : ا يكار ، كالعمـ : الجاؿ ، ةاؿ تعال  :  (وىٍعًرفيكفى ًيٍعمىتى 

(}اليةؿ : المٌ  كفى ـي اٍلكىاًفري كيىاىا كى ىٍكذىريهي   (ِ({((ًّٖل ذيـك وييًكري
كةاؿ العوركز  ادم : ((المعرفض تتعمؽ  ذات ال يّ ، كالعمـ وتعمؽ 
 اةكالل... يكؾ  ذا ةمتى : عممتي زودنا ، لـ تعد المخاطب  وئنا ، ييكل ويتظر  ف 

ا  ك  جاعنا ةصمت لل العائدة ، تخ ره عم   مل ةاؿ عممتل ، فإذا ةمتى : كرومن 
المخاطىب  يكؾ  ذ تل كموكزتل مف غوره ، كلـ  ذا ةمتى : عرفت زودنا ، استعاد ى كاع

  (  ّ(و ؽ ويتظر  وئنا  خر(( 
الكّـ في العرؽ  وف العمـ كالمعرفض :  فك المراد  العمـ عمـ  كصعكة

فض ذكات اي واّ ةوائؽ اي واّ كصعاتاا ك ةكالاا ، كالمراد  المعرفض معر 
ـى( وككف  معي  العمـ  ًم كالظاهر مياا ، كاليةاة كما ت وكف  جمعكا عم   فك (عى
 عويل  ذا جاّ عم   صمل متعدونا  ل  مععكلوف ، كج وجيّ متعدونا  ل  مععكؿ 

                                                 

 .  ٗٓٔ-ٖٓٔ،  ٔٗٓ( ويظر :  مواووس المغض ص  ُ(

 . ّّْ-ِّْ( المعردات ص  ِ(

 . ُٓ-ْٗ/ْ(  صائر ذكم التمووز  ّ(
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( لذلؾ ةاؿ ايخعش : ((ك مكا ةكلل تعال  :  كاةد  ٌج  تإمويل معي  (عىرىؼى
ًمٍمتيـي  لىوىٍد عى دىةن  (كى ـٍ كيكييكٍا ًةرى ـٍ ًفي السكٍ ًت فىويٍميىا لىاي الكًذوفى اٍعتىدىكٍا ًميكي

(}ال ورة :  اًسًئوفى { ووكؿ : كلود عرفتـ ، كما توكؿ : لود عممتي زودنا كلـ ٓٔخى
(  م : ج  ـٍ ـٍ جى تىٍعمىميكيىايـي الٌملي وىٍعمىمياي ًروفى ًمف ديكًيًا  كف  عممل ، كةاؿ : (كى خى

ذا  ردت العمـ ا خر ، فمتى : ةد عممتي زودنا ظروعنا ؛ تعرفاـ  يةف يعرفاـ ، كاع
ييكؾ تةدث عف  ظرفل ، فمك ةمتي : ةد عممتي زودنا ، لـ وكف كّمنا((
 )ُ) 

ـٍ جى تىٍعمىميكيىايـي  ًروفى ًمف ديكًيًا ا ةاؿ الط رم في ةكلل تعال  : (كى خى كلذلؾ  وإن
(}اييعاؿ :  ـٍ { ((فاكتع  لمعمـ  ميصكب كاةد في هذا المكإع َٔالٌملي وىٍعمىمياي

ّن (م ر اـ( ( ِ( ييكل  يرود : ج تعرفكياـ(( كاستيادنا  ل  هذا التإموف  يعًرب مذ
(}ال ورة :  ـى كيؿح  ييىاسو مكٍ رى ىايـٍ ًم {  ايكل ((مععكؿ َٔفي ةكلل تعال  : (ةىٍد عى

)) لػ(عمـ(  معي  عىرىؼى
 )ّ )  

اليةاة ، كلي عم  هذا ا جماع مّةظاتي  هذا ما  جمع عمول
 ا توض : 
 فاد ةكؿ ايخعش  فك ةكليا : ةد عممتي زودنا ، وككف معودنا  ذا -ُ

جعميا عمـ  معي  عرىؼ ؛ ييكل وككف  معي  : عرفتي زودنا ؛ يفك المراد مف 
ا ، المعرفض معرفض ذات زود ، كةد تـ الكّـ  معرفض هذه الذات ، كج وككف معودن 

 ذا   وويا عمـ عم  معياها ، كلـ يإمياا معي  المعرفض ؛ يفك العمـ ج وعيي 
معرفض الذات ،  ؿ معرفض ما تتصؼ  ل الذات ؛ لذا ج وككف الكّـ معودنا  ٌج 
ّن : ةد عممتي زودنا ظروعنا  ، كما مذكؿ ايخعش ،   عد ذكر الصعض ، كةكليا  مذ

المذككر  وف العمـ كالمعرفض ةائـ عم  كؿ ةاؿ كلوس ايمر كما ةاؿ ، فالعرؽ 
                                                 

 .ِٖ( معايي الور ف ص  ُ(

 . َْ/َُ( جامع ال واف  ِ(

 .ّٕٖ/ُ( الدر المصكف  ّ(
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، فوكليا : ةد عممتي زودنا ظروعنا ،  فاد العمـ  صعض معويض مف صعات زود ، 
لكف  ذا  ردتي العمـ  كؿ صعاتل ك ةكالل السروض كالعميوض ، كلـ  يةود عممي 
 صعض معويض مف صعاتل ،  طموتي هذا العمـ  ةذؼ هذا الوود ، كةمتي : عممتي 

ودنا ،  معي  :  يكيي عممتي ةوووتل التي هك عمواا كما هي ، لذا صٌ   ف ز 
توكؿ : كيتي  عرؼ زودنا  مف ة ؿ ، لكيي ما كيتي  عممل ، كةد عممتيل ا ف ، 
ـٍ ًفي  ًمٍمتيـي الكًذوفى اٍعتىدىكٍا ًميكي لىوىٍد عى كهذا  هك المعي  المراد مف ةكلل تعال   : (كى

( فموس المعي  ، كلود عرفتـ ، ةاؿ السكٍ ًت فىويٍميىا لى  اًسًئوفى دىةن خى ايـٍ كيكييكٍا ًةرى
الدكتكر فاإؿ السامرائي : ((فموس معياه : عرفتـ ، ييكاـ ج وعرفكياـ ، 

كةكلل  (ُ(ك وياـ الوركف المتطاكلض ، كلكف معياه :  يككـ عممتـ  مرهـ كةالاـ((
ـٍ جى تىعٍ  ًروفى ًمف ديكًيًا ( فا وض لوست  معي  : تعال   : (كى خى ـٍ مىميكيىايـي الٌملي وىٍعمىمياي

ج تعرفكياـ ا وعرفاـ ؛ يفك المراد في  وض اييعاؿ كيةكها معي  العمـ ج 
معي  المعرفض ، ةاؿ ا ف كذور : ركم (( فك رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ 

ـٍ جى تىعٍ  ًروفى ًمف ديكًيًا ( ةاؿ كاف ووكؿ في ةكلل تعال  : (كى خى ـٍ مىميكيىايـي الٌملي وىٍعمىمياي
...كهذا الةدوث ميكر ج وص   سياده كج متيل ، كةاؿ مواتؿ  ف  هـ الجفح
ة اف كع د الرةمف  ف زود  ف  سمـ هـ الميافوكف ، كهذا    ل ايةكاؿ ، 

ًمٍف  ى  ٍكلىكيـ ملفى ايىٍعرىاًب مييىاًفويكفى كى ًممكٍف ةى ًدويىًض كو اد لل ةكلل تعال  : (كى ٍهًؿ اٍلمى
تىٍوًف ذيـك ويرىدحكفى ً لى  عىذىابو  ـٍ سىييعىذل يايـ مكرك مى  اليلعىاًؽ جى تىٍعمىميايـٍ يىٍةفي يىٍعمىمياي مىرىديكٍا عى

(}التك ض :   (ِ({((َُُعىًظوـو
ج وصٌ   ذف هيا  ف وككف الموصكد مف العمـ معي  المعرفض ، يفك 

كا وعرفكف الميافووف ،  ؿ كايكا وركياـ الصةا ض رإي ا عياـ كاي
كوجالسكياـ كوتعاممكف معاـ ، لكياـ ما كايكا وعممكف ةوووتاـ ،  يكاـ ميافوكف 

                                                 

 .ٗ/ِ( معايي اليةك  ُ(

 .ٖٓ/ْ( تعسور الور ف العظوـ  ِ(
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، ك يكاـ سًرا وكودكف لاـ كلإلسّـ ، كهذا هك المعي  المراد مف  وض اييعاؿ 
ا لمتعسور  ك وض التك ض ، فجٍعؿي العمـ فواما  معي  المعرفض ويعدح تةروعنا صروةن

كلدجلض المعظ الور يي في هاتوف ا وتوف كيةكهما ، فكوؼ تسي  يساطوف 
المغض كالتعسور كايخعش كالط رم السوكط  في هذا الماخذ الك ور ؟!  يكل 

 الوكؿ  التإموف .
( متعدوض  ل  -ِ ـى ًم  ما ساؿ اليةاة  يعساـ كـ مرة كردت (عى

كما زعمكا  ٌج في مكإع كاةد ، هك مععكلوف؟!  يكاا لـ ترد عم  هذا ايصؿ 
(}الممتةيض :  ًمٍمتيميكهيفك ميٍؤًميىاتو { لذلؾ لـ  جد اليةاة َُةكلل تعال  : (فىًإٍف عى

وست ادكف في هذا ال اب  ٌج  اذه ا وض ،  مكا كركدها متعدوض  ل  مععكؿ 
ًمٍمتيـي  لىوىٍد عى الكًذوفى اٍعتىدىكٍا  كاةد فاك ال ائع في الور ف الكروـ ، كوكلل تعاؿ : (كى

ـٍ ًفي السكٍ ًت(}ال ورة :  ـٍ جى وىٍعمىميكفى ًٓٔميكي لىٍك كىافى   ىاؤيهي { كةكلل تعال  : ( ىكى
(}المائدة :  { فكوؼ تسيى  لاـ  ف وإميكا ما  اع مف َُْ ىٍوئنا كىجى وىٍاتىديكفى

المعظ العمـ معي  المعرفض؟!  ج وعيي هذا  يكاـ   اعكا تةروؼ دجلض هذا 
 الور يي؟!
هياؾ ةإوض  خطر مما ذيكر هي  فك اليةاة كالمعسروف يس كا  ل  -ّ

ا جؿ كعّ العمـ الواصر عيدما جعمكا العمـ  معي  المعرفض ؛ ييكل كما تودكـ 
ةكؿ الراغب  ٌف ((المعرفض كالعرفاف :  دراؾ ال يّ  تعكحر كتد حر يذره ، كهك 

ا يكار ، كوواؿ : فّف وعرؼ اى ، كج وواؿ :  خٌص مف العمـ ، كوإادحه 
وعمـ اى ، متعدونا  ل  مععكؿ كاةد ؛ لمكا كاف معرفض ال  ر  هي  تد حر  واتل 
دكف  دراؾ ذاتل ، كوواؿ : اي وعمـ كذا ، كج وواؿ : وعرؼ كذا ؛ لمكا كايت 

ؿ  ل  تعكحر( فكوؼ  ذف تسٌي   (ُ((المعرفض  تستعمؿ في العمـ الواصر المتكصك
يساطوف اليةك كالتعسور  ف ويس كا هذا العمـ الواصر  ل  ا س ةايل؟!  ذ ةد 

                                                 

 . ّّْ-ِّْ( المعردات في غروب الور ف لأصعاايي ص  ُ(
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 اع في الور ف الكروـ  سياد العمـ المتعدم  ل  مععكؿ كاةد  ل  ا عز كجؿ 
ٍورو وىٍعمىٍملي الٌملي(}ال ورة :  ا تىٍععىميكٍا ًمٍف خى مى { كةكلل ُٕٗ، كوكلل تعال  : (كى

وىٍعمىـي مىا تعال ـٍ كى كي ارى ـٍ كىجى ًفي ايىٍرًض وىٍعمىـي ًسرككي   : (كىهيكى الٌملي ًفي السكمىاكىاًت كى
(}اييعاـ  :   (}ال ورة : ّتىٍكًس يكفى ـي مىا جى تىٍعمىميكفى { كةكلل تعال  : (ةاؿى ً يلي  ىٍعمى

(}التك ض َّ ـٍ ـٍ يىٍةفي يىٍعمىمياي { كةكلل تعال  : َُُ: { كةكلل تعال  : (جى تىٍعمىمياي
(}اييعاؿ :  ـٍ  { كيةك هذا كذور في الور ف الكروـ ُٔ(جى تىٍعمىميكيىايـي الٌملي وىٍعمىمياي

كجػػد : مػػف  خػػكات ظػػفك تتعػػدل  لػػ  مععػػكلوف ، كج تتعػػدل  كجػػد :-ّ
 لػػػػ  مععػػػػكؿ كاةػػػػد  ٌج  ذا  ردتى  ف تكػػػػكف  معيػػػػ   صػػػػاب ،  ك صػػػػادؼ ،  ك 

ّن ج ا  ذا كايت  معي  ةزف  ك غإػب ،  ك ةوػد ،  معي  لوي ، كتككف فع زمن
 ك غيػػيى ، كمصػػدر كجػػد  معيػػ  ةػػزفى كىٍجػػده كمصػػدر كجػػد  معيػػ  ةوػػدى مكجػػدة 

 كالذم وعيويا مف هذا ال ةث الععؿ المتعدم مف دكف الععؿ الّـز( ُ(
ةاؿ ا ف فارس : ((الكاك كالجوـ كالداؿ  صؿ كاةد ، كهك ال يّ ومعول 

 (ِ( كجداينا ، كةك   عإاـ : كجػدتى فػي الغإػب كجػداينا((، ككجدت الإالض 
هذا ما ةالل ا ف فارس في تعروعض لمكجد ، كلـ ووود ال اهد الذم ذكره  ف وككف 
فعمل  معي  :  صاب ،  ك صادؼ ،  ك لوي ، عمػ  الػرغـ مػف تعدوػل لمععػكؿ 
كاةػػد ، كةػػاؿ الراغػػب : ((الكجػػكد  إػػرب : كجػػكد  إةػػدل الةػػكاس الخمػػس ، 

: كجػػدت زوػػدنا ، ككجػػدتي طعمػػل ، ككجػػدتي صػػكتل ، ككجػػدتي خ ػػكيتل ،  يةػػك
ككجػػػػكد  وػػػػكة ال ػػػػاكة ، يةػػػػك : كجػػػػدتي ال ػػػػ ع...كوع كر عػػػػف الػػػػتمكف  ال ػػػػيّ 

                                                 

 ِْٖ/ُكالغػػػرة المخعوػػػض ص  ْْٔكالموتصػػػد ص  ِِٕ( ويظػػػر : العكائػػػد كالوكاعػػػد ص ُ(
كا ر اد  ل  عمـ  ِّْ/ُكعمدة الةافظ كعدة الّفظ  ِّْ/ْك رح المعصؿ ج ف وعوش 

د ايزهػرم ك ػرح التصػرو  لخالػ ِٗٔ/ّك ُْٔ-ُْٓ/ّكالدر المصػكف ٕٔا عراب ص 
 ُْٔ-ُّْ/ٗكتاج العركس  َْٓ،  ّٔٓ/ُكهمع الاكامع لمسوكطي  ُْٗ/ِ

 ْٕٗ( مواووس المغض ص ِ(
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(}التك ػض :  ـٍ دتحميكهي ٍوػثي كىجى {  م : ةوػث ٓ الكجكد ، يةك : (فىػاٍةتيميكٍا اٍلميٍ ػًرًكوفى ةى
ػػدى ًفواىػػا مىػػٍوًف وىٍوتىًتًّف(}الوصػػص :  ر وتمػكهـ ، كةكلػػل تعػػال  : (فىكىجى {  م : ُٓرىجي

ـٍ تىًجػػػديكٍا مىاّ(}اليسػػػاّ :  { ّْتمككػػف ميامػػػا ككايػػا ووتتّف...كةكلػػػل تعػػػال  : (فىمىػػ
كالػػذم يمةظػػل  فك الععػػؿ كجػػد فػػي جموػػع  (ُ(فمعيػػاه : فمػػـ توػػدركا عمػػ  المػػاّ((

توووػػده  هػػذه ايمذمػػض كال ػػكاهد ممػػا وتعػػدكل لمععػػكؿ كاةػػد مػػف دكف ا  ػػارة  لػػ 
  معي  ا صا ض .

كةػػػد كردت (كجػػػد( متعدوػػػػض لمععػػػكؿ كاةػػػد فػػػػي  ػػػكاهد كذوػػػرة ، مياػػػػا  
ال ػػػػػػكاهد المػػػػػػذككرة ، ككوكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : (ً يلػػػػػػي يًجػػػػػػدي ًروػػػػػػ ى ويكسيػػػػػػؼى لىػػػػػػٍكجى  ىف 

ػػػػا ْٗتيعىيلديكًف(}وكسػػػػؼ :  ٍلوىٍسػػػػتىٍعًعًؼ الكػػػػًذوفى ج وىًجػػػػديكفى ًيكىاةن { كةكلػػػػل تعػػػػال  : (كى
تك  ويغٍ  ـٍ المكلي ًمف فىٍإًمًل(}اليكر : ةى اًلًدوفى ًفواىػا  ى ىػدنا ج ًّّيوىاي { كةكلل تعال  : (خى

ًلًوػا كىج يىًصػورنا(}ايةزاب :  { كةكلػل تعػال  : (كىالكػًذوفى جى وىًجػديكفى ً جك ٓٔوىًجديكفى كى
(}التك ػض :  ـٍ ٍادىهي ػان  ىٍك مىغىػٕٗجي ٍمجى ّن { كةكلػل تعػال  : (لىػٍك وىًجػديكفى مى ارىاتو  ىٍك ميػدكخى

(}التك ػػػػض :  كفى ـٍ وىٍجمىةي لكػػػػٍكٍا ً لىٍوػػػػًل كىهيػػػػ مىػػػػ  الكػػػػًذوفى جى ٕٓلككى { كةكلػػػػل تعػػػػال  : (كىجى عى
(}التك ػػض :  رىجه ػػا وييًعويػػكفى ةى ػػا ُٗوىًجػػديكفى مى مىػػ  الكػػًذوفى ً ذىا مى { كةكلػػل تعػػال  : (كىجى عى
ػػػ ـٍ ةيٍمػػػتى جى  ىًجػػػدي مى مىٍوًل(}التك ػػػض :  ىتىػػػٍكؾى ًلػػػتىٍةًممىاي ـٍ عى { كةكلػػػل تعػػػال  : ِٗا  ىٍةًمميكيػػػ

(}التك ػػػض :  ػػػا وييًعويكفى ينػػػا  ىجك وىًجػػػديكٍا مى زى ـٍ تىًعػػػوضي ًمػػػفى الػػػدكٍمًع ةى لكػػػكٍا كك ىٍعويػػػيياي { ِٗ(تىكى
ـٍ تىًجػديكٍا كىاًت نػا(}ال ورة :  لى { كفاعػؿ كجػد فػي هػذه ال ػكاهد ِّٖكةكلل تعال  : (كى

لور ف الكروـ هك ا يساف ،  مكا فاعؿ  صاب ،  ويما كردت ، ك ويما كردت في ا
فػػي كتػػاب ا فاػػك ةػػكادث الػػدهر ،  م :  مػػكر الخوػػر كال ػػر ، التػػي تصػػوب 
ا يساف كممتمكاتل ،  م : وككف ا يساف في  صاب هك المععكؿ ج العاعػؿ ، 

ا يكٍا ًلمٌػًل كىالركسيػػكًؿ ًمػف  ىٍعػ ػا ىايـي اٍلوىػٍرحي ًلمكػػًذوفى كوكلػل تعػال  : (الكػًذوفى اٍسػتىجى ػآ  ىصى ًد مى

                                                 

ك صػػػػػػائر ذكم  ِٖٓ-ِْٖ/ْكويظػػػػػػر : عمػػػػػػدة الةعػػػػػػاظ  ّٔٓ-ّٓٓ( المعػػػػػػردات ص ُ(
 ُّٔ-ُِٔ/ٓالتمووز 



1214 

 

ًظػوـه(} ؿ عمػراف :  ـٍ كىاتكوىكٍا  ىٍجػره عى ػا ُِٕ ىٍةسىييكٍا ًمٍياي ذىػؿي مى {  كةكلػل تعػال  : (مى
ػػكٍا  ػػٍرثى ةىػػٍكـو ظىمىمي ػػا ىٍت ةى ذىػػًؿ ًروػػ و ًفواىػػا ًصػػرا  ىصى وىػػاًة الػػدحٍيوىا كىمى وييًعويػػكفى ًفػػي ًهػػػًذًه اٍلةى

(} ؿ ع ـٍ ػػػػاي { كةكلػػػػل تعػػػػال  : (كىاتكويػػػػكٍا ًفٍتيىػػػػضن جك تيًصػػػػو ىفك الكػػػػًذوفى ُُٕمػػػػراف :  ىيعيسى
ػػػػًدودي اٍلًعوىاًب(}اييعػػػػاؿ :  ػػػػكٍا  ىفك المٌػػػػلى  ى ػػػػضن كىاٍعمىمي آصك ـٍ خى ػػػػكٍا ًمػػػػيكي { كةكلػػػػل ِٓظىمىمي

ا ىٍتكيـ محًصو ىضه ةىاؿى ةىٍد  ـٍ لىمىف لكوي ىطلئىفك فىًإٍف  ىصى فك ًميكي مىيك ً ٍذ تعال  : (كىاًع ـى الٌملي عى  ىٍيعى
ـٍ  ىًاودنا(}اليساّ :  ـٍ  ىكيف مكعىاي مىٍوػًل تيػرىابه ِٕلى ػٍعكىافو عى ذىػًؿ صى { كةكلل تعػال  : (كىمى

ػٍمدنا(}ال ورة :  كىػلي صى ا ىلي كىا ًػؿه فىتىرى لىػلي ِْٔفىاىصى ػا ىلي اٍلًك ىػري كى { كةكلػل تعػال  : (كى ىصى
ػا ىاىا  ً  ػعىعىاّ فىاىصى وكضه إي ـي ا وىػاًت ذيرل ةىػٍت كىػذىًلؾى وي ىػولفي المٌػلي لىكيػ ػاره ًفوػًل يىػاره فىاٍةتىرى ٍعصى
(}ال وػػػرة :  كفى ـٍ تىتىعىككري ـٍ ًفػػػي ِٔٔلىعىمككيػػػ ػػػا ىاي ػػػا  ىصى ػػػا كىهىييػػػكٍا ًلمى { كةكلػػػل تعػػػال  : (فىمى

 {) اً ًروفى ا اٍستىكىاييكٍا كىالٌملي ويًةبح الصك مى عيعيكٍا كى مىا إى { ُْٔؿ عمػراف : سىً وًؿ الٌمًل كى
ػػولئىضو فىًمػػف  ػػا ىؾى ًمػػف سى ػػا  ىصى مى ػػيىضو فىًمػػفى المٌػػًل كى سى ػػا ىؾى ًمػػٍف ةى ػػا  ىصى كةكلػػل تعػػال  : (مك

كىعى  ً الٌمًل  ىًاودنا(}اليسػاّ :  ٍميىاؾى ًلميكاًس رىسيكجن كى { كةكلػل تعػال  : ٕٗيكٍعًسؾى كى ىٍرسى
رٍ  مى  ةى ًمفى اليكاًس مىف وىٍع يدي المكلى عى ا ىٍتلي (كى ٍف  ىصى اىفك ً ًل كىاًع ٍوره اٍطمى ا ىلي خى ؼو فىًإٍف  ىصى

(}الةج :  ٍسػرىافي اٍلمي ًػوفي ًسػرى الػدحٍيوىا كىايًخػرىةى ذىًلػؾى هيػكى اٍلخي مى  كىٍجًاًل خى ًفٍتيىضه ايوىمىبى عى
يكمػا ييًسػب  لػ  ةػكادث الػدهر ُُ ( كلـ وييسىب فاعؿ ا صا ض  لػ  ا يسػاف ، كاع

كتػػػاب ا ،  ٌج  يكػػػل ةػػػد ييًسػػػب  لػػػ  ا سػػػ ةايل ؛ ييكػػػل هػػػك  ،  ويمػػػا كردت فػػػي
الػػذم  وػػػده الخوػػػر كال ػػػر وصػػػوب  امػػػا مػػػف و ػػػاّ مػػػف ع ػػػاده كخموػػػل فػػػي ةكلػػػل 
ـٍ  ىف  يىٍةػػػفي يىتىػػػرى كصي ً كيػػػ ٍسػػػيىوىٍوًف كى ػػػكفى ً يىػػػا ً ٌج ً ٍةػػػدىل اٍلةي تعػػػال  : (ةيػػػٍؿ هىػػػٍؿ تىرى كصي

ػ ـي الٌملي ً عىػذىابو مل { ف ػوف كجػد ك صػاب فػرؽ  ساسػي ٍِٓف ًعيًدًه(}التك ػض : ويًصو ىكي
مف ةوث ا سياد ، فمف هذا الجايب استعممت (كجد( خػّؼ مػا اسػتعممت لػل 
 صاب ، كاستعممت ( صاب( خػّؼ مػا اسػتعممت لػل (كجػد( فػّ وكػكف هيػاؾ 
مجػػاؿ لجعػػؿ  ةػػداهما  معيػػ  ايخػػرل ، كمػػا الػػداعي  لػػ  ذلػػؾ كمػػا المسػػكغ ، 

ًّ مياما لدجلتاا كفي مكإعاا .كةد استعمؿ الو  ر ف الكروـ ك
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ػػا معيػػ  لوػػي كصػػادؼ ، فوػػد ةػػاؿ ا ػػف فػػارس : ((لوي...وػػدؿ عمػػ    مك
كةػػػػػػػاؿ  (ُ(تػػػػػػكافي  ػػػػػػػوئوف...كالمواّ : المّةػػػػػػػاة ، كتػػػػػػػكافي اجذيػػػػػػػوف متوػػػػػػػا موف((

كةاؿ الةم ي : ((الموػاّ :  (ِ( الراغب : ((المواّ : موا مض ال يّ ، كمصادفتل((
فموػػي كصػػادؼ وػػدجف عمػػ   (ّ(  ػػيّ لم ػػيّ ، كموا متػػل لػػل معنػػا((مصػػادفض ال

م ػاركض العاعػػؿ كالمععػػكؿ فوامػػا فػػي الععػػؿ  ، كلػػوس كػػذلؾ (كجػػد(  فػػّ مجػػاؿ 
  ذف  ف يجعؿ  ةداهما  معي  ايخرل .

فجعؿ كجدى  معي   صاب ،  ك لوي ،  ك صادؼ ، وعدح تةروعنا  
فول متعدوض لكاةد ، كهذا هك عوف  لدجلتاا في كؿ  اهد ةالكا  افك كجدى كردت

 ما ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ  ل مف دكف استذياّ في كتب المغض . 
فايػػػػت تػػػػرل  فك اليةػػػػاة ةػػػػد إػػػػميكا (كجػػػػد( معيػػػػ   صػػػػاب ، كلوػػػػي ، 
كصػػادؼ ، كلػػـ تكػػف الغاوػػض ايساسػػوض مػػف هػػذا التإػػموف هػػك المعيػػ  ،  م : 

فعاؿ الورو ض مػف معيػاه ،  يكاـ  رادكا تإموف (كجد( معي   ٌم فعؿ كاف مف اي
عمػػػ   ف وكػػػكف مػػػف ايفعػػػاؿ التػػػي تتعػػػدل  لػػػ  مععػػػكؿ كاةػػػد ، كةػػػد ت ػػػوف  فك 
ايلعػػاظ المرادفػػض لمعػػظ لوسػػت عمػػ  درجػػض كاةػػدة مػػف ةوػػث ترادفاػػا ، فصػػةو  
 يكاا جموعاا تتةد  ايكاا ةرو ض مف معياه ، لكف جٌ  ٌد مف  ف وككف ذمػض مػرادؼ 

ػػر ، كاليةػػاة لػػـ وكػػف وعيػػواـ تةػػرم هػػذا  ةػػرب  لػػ  معيػػاه مػػف المراد فػػات اييخى
يكمػا كػاف هماػـ  ف وكػكف  الععؿ المرادؼ الذم ويعدح  ةرب المعػايي  لػ  (كجػد( كاع
هػػذا الععػػؿ وتعػػدل  لػػ  مععػػكؿ كاةػػد ، ك ك ػػر دلوػػؿ عمػػ  ذلػػؾ  يكػػل ممػػا  جمػػع 

تػ  عمول  هؿ المغض كاليةك كالتعسور  فك  ةرب ايفعاؿ  ل  (كجد( هك ( لع ( ة
ةػػاؿ ا ػػف فػػارس كمػػا توػػدـ : ((الػػكاك كالجػػوـ كالػػداؿ  صػػؿ كاةػػد ، كهػػك ال ػػيّ 

                                                 

 . ّٖٖ( مواووس المغض ص ُ(

 .ِْٕ( المعردات ص ِ(
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 ٌج  يكاػػػـ لػػػـ وإػػػٌميكه معيػػػ  هػػػذا الععػػػؿ ؛ يفك ( لعػػػ ( عيػػػدهـ مذػػػؿ  (ُ( ومعوػػػل((
(كجد( وتعدل  ل  مععكلوف ، فتإموياـ  ٌواه ج وةٌؿ لاـ م كمض تعدول لمععكؿ 

لمعيػ  ،  ػؿ ةػؿ م ػكمض يةكوػض ، كاةد ، يفك غاوتاـ مف التإموف لوس هػك ا
مػػع  فك هػػذه الم ػػكمض لوسػػت ةووووػػض ،  ػػؿ ج كجػػكد لاػػا  ؛ ييكاػػا مػػف صػػيعاـ 

 كاختّةاـ  
(كجػػػد( فػػػي جػػػكاز جعػػػؿ )كجػػػد( المتعديػػػة ءثنػػػيف متعديػػػة لكاحػػػد : 

ػا الميصػكب الذػايي فإيكػل  ذا كردت متعدوػض  الةوووض تتعػدل لميصػكب كاةػد ،  مك
لةاؿ ج عم  المععكلوض ، كهذا ما  جوػز فػي  عرا ػل ،  لول فاك ميصكب عم  ا

وىػاةو(}ال ورة  مىػ  ةى لىتىًجػدىيكايـ  ىٍةػرىصى اليكػاًس عى فود جاّ في  عػراب ةكلػل تعػال  : (كى
ذا ٔٗ:  { ((كجد هيا متعدوض لمععكلوف ،  كلاما الإمور ، كالذايي  ةػرص ، كاع

( فػػي المعي ...كوجػػكز  ف  ـى تكػػكف متعدوػػض لكاةػػد ، تعػػدكت جذيػػوف كايػػت كػػػ(عم
كةكلػػػل تعػػػال  :  (ِ( كمعياهػػػا لوػػػي ك صػػػاب ، كويتصػػػب  ةػػػرص عمػػػ  الةػػػاؿ((
مىٍواىػا   ىاّيىػا(}ايعراؼ :  ٍديىا عى ذىا فىعىميكٍا فىاًة ىضن ةىاليكٍا كىجى ػٍديىا( ِٖ(كىاًع { ((كةكلػل (كىجى

مىٍواىػػػا(  وةتمػػػؿ  ف تكػػػكف العمموػػػض...كوةتمؿ  ف تكػػػكف  معيػػػ  لوويػػػا ، فوكػػػكف (عى
كهػػذا وعيػػي جػػكاز جعػػؿ كػػؿ (ّ( ععػػكجن ذايونػػا عمػػ  ايكؿ ، كةػػاجن عمػػ  الذػػايي((م

كجد تعدٍت لمععكلوف ،  ف تككف متعدوض لمععكؿ كاةد ،  عد  عراب الميصكب 
الذايي ةاجن ج مععكجن ذايونا كهذا هك الةٌؽ ، كهذا ما ويط ػؽ عمػ  ظػفك كجموػع 

  خكاتاا .
لىػػػػ { ُُٓـٍ يىًجػػػٍد لىػػػػلي عىٍزمنا(}طػػػػل : كجػػػاّ فػػػػي  عػػػراب ةكلػػػػل تعػػػال  : (كى

ػػا( ك ف تكػػػكف  ((وجػػكز  ف تكػػػكف كجػػد عمموػػػض فتتعػػدكل جذيػػػوف ، كهمػػا (لىػػػلي عىٍزمن
                                                 

 ْٕٗمغض ص ( مواووس الُ(
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ػػا(  ذ هػػك  ػػا( ك(لىػػلي( ةػػاؿ مػػف (عىٍزمن  معيػػ  ا صػػا ض متعدوػػض لكاةػػد ، كهػػك (عىٍزمن
 (ُ( في ايصؿ صعض لل ةيدلمٍت عمول((

الذػػػايي لػػػػ(كجد( ةػػػاجن ج  كالعمٌػػػض التػػػي اسػػػتيد  لواػػػا  عػػػراب الميصػػػكب
مععكجن  ل ، كهك ككيل في ايصػؿ صػعض لػأكؿ مكجػكدة فػي الميصػكب الذػايي 
لكؿ فعؿ ةالكا  ايكل مف  خكات ظفك ك ايكل ويصب مععكلوف  صماما م تد  كخ ر 
، يفك كؿ خ ر هك فػي ايصػؿ صػعض لمم تػد  ؛ لػذا كجػب  عرا ػل ةػاجن عيػل ج 

 مععكجن ذايونا .
كردت  لع  في الور ف الكروـ في ذّذػض مكاإػع ، هػي : كجد كألفى : 

مىٍوػػًل  ػػا  ىٍلعىٍويىػػا عى ػػا  ىيػػزىؿى المٌػػلي ةىػػاليكٍا  ىػػٍؿ يىتك ًػػعي مى ـي اتكً عيػػكا مى ذىا ًةوػػؿى لىايػػ ةكلػػل تعػػال  : (كىاًع
(}ال  ػػػػٍوئان كىجى وىٍاتىػػػػديكفى ـٍ جى وىٍعًوميػػػػكفى  ى ػػػػافى   ىػػػػاؤيهي لىػػػػٍك كى { كةكلػػػػل َُٕورة :   ىاّيىػػػػا  ىكى

ػػػػػػػولدىهىا لىػػػػػػػدىل  ػػػػػػػلي ًمػػػػػػػف دي يػػػػػػػرو كى ىٍلعىوىػػػػػػػا سى ةىػػػػػػػدكٍت ةىًموصى تعػػػػػػػال  : (كىاسيػػػػػػػتى ىوىا اٍل ىػػػػػػػابى كى
(}الصػػافات : ِٓاٍل ىاًب(}وكسػػؼ :  اللوفى ـٍ إى ـٍ  ىٍلعىػػٍكا   ىػػاّهي { كةكلػػل تعػػال  : (ً يكايػػ

: (( لعوػتي : كةاؿ الراغب  (ِ({ ةاؿ ا ف فارس : (( لعوتل : لووتل ككجدتل(( ٗٔ
)) ّى : كجدتػػػػػل ، ك لعوتػػػػػل :  (ّ( كجػػػػدتي كةػػػػػاؿ الةم ػػػػػي : ((ووػػػػػاؿ :  لعوػػػػتي ال ػػػػػي
فػػػػالع  : فواػػػػا  ػػػػيّ مػػػػف دجلػػػػض كجػػػػد ، ك ػػػػيّ مػػػػف دجلػػػػض : لوػػػػي  (ْ( لووتػػػػل((

كصادؼ ،  توكؿ :  ةذتي عػف زوػد ةتػ  كجدتػل ، كج توػكؿ :  ةذػتي عػف زوػد 
ّى : وعيػي كجػده ، لكػف مػف غوػر ترةػب كتكةػع  ةت   لعوتل كلووتل ، فالع  ال ي

كتوػكؿ : كجػدتي  ،  ك طمب ك ةث ، كوكلل تعال  : (كى ىٍلعىوىا سىولدىهىا لىػدىل اٍل ىػاًب(
زوػػدنا صػػادةنا ، توػػكؿ ذلػػؾ عيػػد كجػػكدؾ  ٌوػػاه  كؿ مػػرة  ، فػػإذا عا ػػرتل كعاو ػػتل 
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زمينػػا ، كهػػػك  ػػػاؽ عمػػػ  صػػػدةل ، توػػػكؿ :  لعوػػػتي زوػػػدنا صػػػادةنا ، كعمػػػ  المعيػػػ  
ػػا ػػا  ىيػػزىؿى المكػػلي ةىػػاليكا  ىػػٍؿ يىتك ًػػعي مى ـي اتكً عيػػكا مى ذىا ًةوػػؿى لىايػػ  ايكؿ جػػاّ ةكلػػل تعػػال  : (كىاًع
ػػذىاًب السكػػًعوًر(}لوماف :  ـٍ ً لىػػ  عى لىػػٍك كىػػافى ال كػػٍوطىافي وىػػٍدعيكهي مىٍوػػًل   ىاّيىػػا  ىكى ػػٍديىا عى كىجى

ػا  ىيػزىؿى المٌػلي ُِ ذىا ًةوؿى لىايـي اتكً عيكا مى { كعم  المعي  الذايي جاّ ةكلل تعال  : (كىاًع
مىٍوػػػػًل   ىاّيىػػػا  ىكى  ػػػػا  ىٍلعىٍويىػػػػا عى ػػػػٍوئان كىجى ةىػػػاليكٍا  ىػػػػٍؿ يىتك ًػػػػعي مى ـٍ جى وىٍعًوميػػػػكفى  ى ػػػػافى   ىػػػػاؤيهي لىػػػػٍك كى

( فود سككغكا ات اع   ائاـ في المعي  الذػايي  طػكؿ مػا  ٍلعىػكا ك ىًلعيػكا عموػل  وىٍاتىديكفى
ػػٍديىا  ػػا كىجى ٍسػػ ييىا مى   ػػاّهـ ، كسػػككغكا ات ػػاعاـ فػػي المعيػػ  ايكؿ  وػػكلاـ : (ةىػػاليكٍا ةى

لىٍك كىافى  مىٍوًل   ىاّيىا  ىكى (}المائدة :  عى ـٍ جى وىٍعمىميكفى  ىٍوئنا كىجى وىٍاتىديكفى  { َُْ  ىاؤيهي
 لعػ  فػي جكاز جعؿ ألفى المتعدية لمفعكليف متعدية لمفعكؿ كاحد : 

ػػا الذػػايي فاػػك ميصػػكب عمػػ  الةػػاؿ ، كالػػدلوؿ عمػػ   الةوووػػض تتعػػدل لكاةػػد ،  مك
متعدوػض لكاةػد  عػد  ذلؾ  يكاـ  جازكا في  عراب  لعػ  المتعدوػض جذيػوف  ف تكػكف

 عراب الميصكب الذايي ةػاجن ج مععػكجن ذايونػا ، جػاّ فػي  عػراب ةكلػل تعػال  : 
مىٍوًل   ىاّيىػا(}ال ورة :  ا  ىٍلعىٍويىا عى { ((ك لعويػا : كجػديا المتعدوػض َُٕ(ةىاليكٍا  ىٍؿ يىتكً عي مى

ا  لػػ  مععػػكؿ كاةػػد ، كةػػد تكػػكف متعدوػػض  لػػ  مععػػكلوف مذػػؿ : كجػػدتي ، كهػػي هػػ
مىٍوػػًل(  مكػا ةػػاؿ  ك مععػكؿ ذػػاف(( هيػا تةتمػػؿ ايمػروف ، كالمععػػكؿ (  ىاّيىػا( كى (عى
 

(}الصػػػافات :  (ُ( اللوفى ـٍ إى ـٍ  ىٍلعىػػػٍكا   ىػػػاّهي كةػػػاؿ الةم ػػػي : ((ةكلػػػل تعػػػال  : (ً يكايػػػ
( ةػػاؿ ، كةوػػؿ معياهػػا الظػػف ، فاػػك مععػػػكؿ ٗٔ ػػاللوفى {  م : كجػػدكهـ ، ك (إى

 (ِ( ذاف((
 د درل في الور ف الكروـ متعدوض لميصك وف ظاهروفلـ تر درل : -ْ
ـٍ : -ٓ   لـ ورد هذا الععؿ في الور ف الكروـتعىمَّ

                                                 

 . ِِٕ/ِكويظر : الدر المصكف  ُُٔ/ُ( الت واف في  عراب الور ف ُ(

 . ّّ/ْ( عمدة الةعاظ  ِ(
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كهي كما تودـ ذمايوض  فعاؿ : خاؿ ، كظفك ، أفعاؿ الرجحاف : 
 كةسب ، كزعـ ، كعدك ، كةجا ، كجعؿ ، كهبٍ 

 لـ ترد في الور ف الكروـ  قاؿ :-ُ
في كتا ي : ج كجكه كج يظائر  تودمت دراسض هذا الععؿ ظفَّ :-ِ

كاف التإموف هك الطرووض التي ات عاا  صةاب كتب الكجكه  ُْٖ رةـ 
ف لـ وصرةكا  اا ، كما صركح  اا اليةاة ،  ود  فك اليةاة  جختّؽ الكجكه ، كاع
في  اب التإموف لـ تكف غاوتاـ تعدد ايكجل ؛ لوإميكا الظف عدة مرادفات 

؛ يفك التإموف عيد اليةاة استعًمؿ لةؿ   كاؿ لغكم ، كما فعؿ  هؿ الكجكه 
كا  كاؿ الةاصؿ في الععؿ ظفك المتعدم  ل  مععكؿ كاةد ، كعيدهـ  يكل 
وتعدل لمععكلوف ، فةمكا هذا ا  كاؿ  جعؿ ظفك  معي  فعؿ  خر ، مف 
ايفعاؿ التي تتعدل في ايصؿ  ل  مععكؿ كاةد ، ةروب مف معياه ،  ك مما 

ف خالؼ المراد ، كالععؿ اتاـ ، هذا هك التإموف كما  دراؾ ما  فاد ك  اع
التإموف؟! ، فود اتحًخذ كسومض لةؿ ما   كؿ عم  المغكووف مف ةإاوا المغض ، 
فاـ  دجن مف  ف وةٌمكا   كاجتاا  الدراسض كالتةووؽ ، ةمككها  التإموف ؛ ييكل 

يكل مطٌوض العجزة مف  هؿ  وسر مياجن ، كج وكمعاـ جاد فكر كعياّ  ةث ،  
المغض كاليةك كالتعسور، فود تودـ ةكؿ ا ف مالؾ  افك ظفك تتعدل  ل  مععكلوف ، 
ما دامت  اةوض عم  معياها ، كج تتعدكل  ل  مععكؿ كاةد  ٌج  ذا  ردت  ف 

   (ُ(تككف  معي  اتكاـ كهذا ما  جمع عمول اليةاة
عرؼ تعدكٍت  ل  مععكؿ  كةاؿ ا ف عووؿ : (( ذا كايت عمـ  معي 

كيـ  كاةد ، كوكلؾ : عممتي زودنا ،  م : عرفتل كميل ةكلل تعال  : (كىالٌملي  ىٍخرىجى

                                                 

كالغػػػرة  ْْٔكالموتصػػػد لمجرجػػػايي ص  َِٕ( ويظػػػر : العكائػػػد كالوكاعػػػد لمذمػػػايويي ص  ُ(
كا ر ػاد  لػ  عمػـ ا عػراب  ُٕٕكالموػرب ج ػف عصػعكر ص  ِْٕ/ُالمخعوض ج ف معط 

 ٕٔص 
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ـٍ جى تىٍعمىميكفى  ىٍوئنا(}اليةؿ :  { ككذلؾ  ذا كايت ظفك ٖٕملف  يطيكًف  يمكاىاًتكي
ةكلل :  معي  اتكاـى ، تعدكٍت  ل  مععكؿ كاةد ، كوكلؾ : ظييتي زودنا ، كميل 

(}التككور :  مى  اٍلغىٍوًب ً ظىًيوفو مىا هيكى عى  (ُ({  م :  متاـ((ِْ(كى
كةاؿ الرإي : ((كةد وجيّ ظفك  معي  اتكاـ فويصب مععكجن كاةدنا ، 
ا مكإع الظف السولح ، توكؿ : ظييتي زودنا ،  كمعي  اجتكااـ  ٌف تجعؿ  خصن

كةاؿ ا ف وعوش : ((فاي (ِ(تل(( م : ظييتي  ل  يكل فعؿ سولئنا ، ككذا اتام
 ) مى  اٍلغىٍوًب ً ظىًيوفو مىا هيكى عى لذلؾ تكتعي  مععكؿ كاةد...كميل ةكلل تعال  : (كى
 م :  متكاـ كظيوف هيا  معي  مظيكف ، كفول إمور مرفكع ، كاف مععكجن 

 (ّ( فاةوـ مواـ العاعؿ((
ٍعؿي ظفك  معي  اتكاـ  ذا تعٌدل  ل  مععكؿ كاةد  م ييا في ال دّ كجى

عم   ساس خاطح ؛ يفك  فعاؿ ظفك ك خكاتاا ج تتعدل  ل  مععكلوف ،  ؿ 
 ل  مععكؿ كاةد ،  مكا الذايي فاك في الةوووض ةاؿ ؛ كيفك الظٌف  خّؼ 
التامض ج وعيي الظٌف  ذات ال يّ ،  ؿ  صعاتل ك ةكالل فود جزمل الةاؿ ، 

ه في مجيّ ظف  معي  اتكاـ  ال اهد الذم ككما تودكـ فود است اد  هؿ الكجك 
( ك وكلل  مى  اٍلغىٍوًب ً ظىًيوفو مىا هيكى عى است اد  ل اليةاة كهك ةكلل تعال  : (كى

تىظييحكفى ً المكًل الظحييكيىا(}ايةزاب :  ظىيىيتيـٍ ظىفك َُتعال  : (كى { كةكلل تعال  : (كى
(}العت  :   (ْ({ُِالسكٍكًّ

                                                 

 .َْْ/ُ(  رح ا ف عووؿ  ُ(

 . ُُٓ/ْ(  رح كافوض ا ف الةاجب  ِ(

 .ِّّ/ْ(  رح المعصؿ  ّ(

ك اسػػـ الكجػػكه كاليظػػائر ص  ِّٖ( ويظػػر : اي ػػ اه كاليظػػائر لمواتػػؿ  ػػف سػػموماف ص  ْ(
 ِّّكالكجػػػػكه كاليظػػػػائر لمػػػػدامغايي ص  ِّّ-ِِّكالكجػػػػكه كاليظػػػػائر لاػػػػركف ص  ُٖٓ

 . ُٔٗكيزهض ايعوف ص 
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( لـ وتعدك  ل   كالةوووض  فك الظف  ظىيىيتيـٍ ظىفك السكٍكًّ في ةكلل تعال  : (كى
( مععكؿ مطمؽ كلوس مععكجن  ل    مععكؿ كاةد  ك مععكلوف ؛ يفك (ظىفك السكٍكًّ
فّ مسكغ لجعمل  معي  التامض مف جاض ا عراب ، ككذلؾ مف جاض المعي  ؛ 

كالتامض تككف في  مكر ييكل جاز  ف وواؿ في الكّـ : كظييتـ ظفك الخور ، 
تىظييحكفى ً المكًل  السّك كال ر ، ج في  مكر الخور ، ككذلؾ ةكلل تعال  : (كى
الظحييكيىا( لـ وتعدك الظف فول  ل  مععكؿ كاةد ،  ك  ل  مععكلوف ؛ يفك 
(الظحييكيىا( مععكؿ مطمؽ كلوس مععكجن  ل ، فّ مسكغ  ذف لجعمل  معي  التامض 

اب ، ككذلؾ مف جاض المعي  ؛ فود جاّ في التعسور : مف جاض ا عر 
تىظييحكفى ً المكًل الظحييكيىا( ةاؿ الةسف : اختمعت ظيكياـ ، فظفك الميافوكف  فك  (((كى

ر(( مكف ، كظفك المؤميكف  يكل وييصى كالمعي  : هذا (ُ(مةمدنا ك صةا ل ويستاصى
. كهذا مما ودٌؿ عم   فك ما اعتوده الميافوكف ، كهذا ما اعتوده المؤميكف 

الظف ج عّةض لل  معي  التامض ، كج ال ؾ ، كج الوووف ،  ؿ هك معي   
 مةاود 

ؽل ظىفك اٍلجاًهًموكًض(} ؿ   كةد كرد ةكلل تعال  : (وىظييحكفى ً الٌمًل غىٍورى اٍلةى
ؽل( في ةكـ المصدر ، كمعياه : ُْٓعمراف :  { ةاؿ الزمخ رم (((غىٍورى اٍلةى

ظيكف  ا غور الظف الةؽ الذم وجب  ف ويظفك  ل ك(ظىفك اٍلجاًهًموكًض(  دؿ و
ؽل(  ميل ، كوجكز  ف وككف المعي  : وظيكف  ا ظف الجاهموض ك(غىورى اٍلةى

))) كهذا وعيي  فك الزمخ رم لـ وجعؿ ظف هيا متعدوض  ل   (ِ(تاكود لػ(وىظييحكفى
كوكلؾ : ظييتي  زود ،  م : جعمتل  ((مععكلوف  ؿ تككف ال اّ ظرفوض لمظف

كةاؿ العك رم : ((غور الةؽ : المععكؿ ايكؿ ،  م :  مرنا  (ّ( مكاف ظيي((
                                                 

 .  ُّٗ/ٔ( زاد المسور  ُ(

 .  َِْ-ُْٗ/ُ( الك اؼ  ِ(

 . ْْٖ-ْْٕ/ّ( الدر المصكف  ّ(
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( لل  (ُ(غور الةؽ ، ك(ً المكًل( الذايي(( فعم  هذا ا عراب وككف (((وىظييحكفى
كالةوووض  فك الظف ج وعيي التامض في كّ ا عرا وف لكركد ةكلل (ِ(مععكجف((

ٍورنا(}اليكر : تعا ـٍ خى ل  : (لىٍكج ً ٍذ سىًمٍعتيميكهي ظىفك اٍلميٍؤًمييكفى كىاٍلميٍؤًميىاتي ً اىيعيًسًا
{ ييكل  ذا جعميا الظف متعدونا  ل  مععكؿ كاةد في  ؿ عمراف ، فاك كذلؾ ُِ

متعد  ل  مععكؿ كاةد في  وض اليكر ،  م :  كما جاز  ف يوكؿ : ظييتي  زود 
ذا جعميا الظف متعدونا  ل  سكّنا ، جاز   ف يوكؿ :  ظييتي  زود خورنا ، كاع

مععكؿ كاةد ، في المذاؿ ايكؿ ، فاك كذلؾ متعدٍّ  ل  مععكؿ كاةد في المذاؿ 
 الذايي . 
   ) مى  اٍلغىٍوًب ً ظىًيوفو مىا هيكى عى عماـ الظف في ةكلل تعال  : (كى ككذلؾ جي

ا  جمع عمول  هؿ الكجكه ،  معي  التامض ، كهذا الكجل في هذا ال اهد كم
  جمع عمول  هؿ المغض كالتعسور كالوراّات .

(  الإاد ، كالإف ال خؿ   ًيوفو ةر  يافع كعاصـ كا ف عامر كةمزة (ً إى
كالمعي  : لوس   خوؿ عموكـ  عمـ ما غاب عيكـ مما ويععكـ ،  م : ج وكتمل 

عمرك كالكسائي كما وكتـ الكاهف لواخذ ايجر عمول ،  كةر  ا ف كذور ك  ك 
تكاىـ عم  ما وخ ر  ل عف ا (  الظاّ ، كالمعي  : ما هك  مى (ً ظىًيوفو
)ّ)  

                                                 

 .َِْ/ُفي  عراب الور ف  ( الت واف ُ(

 . ْْٕ/ّ( الدر المصكف  ِ(

، كجػػامع  َّٔ، كمعػػايي الوػػر ف لأخعػػش ص  ُُّ/ّ( ويظػػر: معػػايي الوػػر ف لمعػػراّ  ّ(
عرا ػػػل لمزجػػػاج  َُّ-َُِ/َّال وػػػاف  لمط ػػػرم  ، كايإػػػداد  ِِٕ/ٓ، كمعػػػايي الوػػػر ف كاع

كالةجػػػض فػػػي  ، ُّٓ، كمعػػػايي الوػػػراّات لأزهػػػرم ص  ُِ-َِي ػػػي  كػػػر ايي ػػػارم ص 
،  ّْٔ/ِ، كالك ؼ عف كجكه الوراّات لمووسي  ِّٓ/ْعمؿ الوراّات ي ي عمي اليةكم 

 .  ُِِ/ٖكزاد المسور ج ف الجكزم 
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كعم  الرغـ مف هذا ا جماع فالمراد مف الظف في ةكلل تعال  :  
( الظف  عويل ، فػ((ظيوف... صمل مظيكف كصيًرؼ  مى  اٍلغىٍوًب ً ظىًيوفو مىا هيكى عى (كى

 م :  فك الظيوف عم   (ُ( ا : مط كخ كط وه((عف مععكؿ  ل  فعوؿ ، كما ةالك 
كزف فعوؿ  معي  اسـ المععكؿ ، ك فادتل معي  التامض  ةالكا : ((الظيوف : 

كالتامض : يائب فاعؿ لمععؿ تيظىفي الم يي لممجاكؿ ،  (ِ(الذم تيظىفح  ل التامضي((
 ل  كةالكا : ((الظيوف : الوموؿ الخور ، كةوؿ : هك الذم تسالل كتىظيفح 

الميعى((
)ّ)))  (ْ( ((كالظيوف : الذم تسالل كتىظيفح  ل الميع ؛ فوككف كما ظييتى

( في ا وض  معي  التامض عم  تودور : الذم   م : ومكف  ف يجعؿ (ً ظىًيوفو
تيظىفح  ل التامضي ،  ك عم  تودور : الذم تىظيفح  ل التامضى ، فتككف التامض يائب 

 مععكجن  ل عم  التودور الذايي . فاعؿ عم  التودور ايكؿ ،  ك
 ذا جاز  ف يسميى الظيوف  اسـ معي  يائب فاعمل ،  ك مععكلل ، 
يص    ا مكاف  ف يعدد كجكهل  ودر تعدد معايي اجسـ المسيد  لول ، فجاز 
ّن  ف يجعؿ الظيوف في ا وض  معي  الساةر ، عم  تودور : الذم ويظىفح  ل  مذ

ا  يت عم  الغوب  ساةر ، ك معي  ال خوؿ عم  السةري ، كالمعي  : كم
تودور :  الذم ويظىفح  ل ال خؿي ، كالمعي  : كما  يت عم  الغوب   خوؿ ، 
ك معي  الكاذب عم  تودور : الذم ويظىفح  ل الكذبي ، كالمعي  : كما  يت 
عم  الغوب  كاذب ، ك معي  الإعوؼ عم   تودور : الذم ويظىفح  ل الإعؼي 

ي   : كما  يت عم  الغوب  إعوؼ ، ككذلؾ  جاز  ف يجعؿ الظيوف ، كالمع
 معي  الميتكاىـ عم  تودور : الذم ويظىفح  ل التامضي ، كما  يت عم   الغوب 

                                                 

 .  ُِ-َِ( ايإداد ي ي  كر ايي ارم ص  ُ(

 . ُٕٗ/ٗ( لساف العرب  ِ(

 . ُٖٗ/ٗ( لساف العرب  ّ(

 . ُٕٖ/ّٓ( تاج العركس  ْ(
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 ميتكاىـ ، جازت هذه المعايي جموعاا ،  ٌج  فك  ًوا مياا لوس هك معي  الظف 
ال يّ الذم ويظىفح  في الظيوف ،  ؿ هك معي  يائب فاعمل ،  م : هك معي 

 كجكده في رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ ؛ لذا فالظيوف في ةكلل تعال  : 
(  يرود  ل الظف  عويل ، كهك كذلؾ في كؿ مكاإع  مى  اٍلغىٍوًب ً ظىًيوفو مىا هيكى عى (كى
 كركده في الور ف الكروـ ، فاك لوس مف ايإداد ، كج مف ايلعاظ الم تركض . 

معي  اتاـ وعدح تةروعنا لدجلتاا في كؿ  اهد ةالكا  افك فجعؿ ظفك   
ظفك كردت فول متعدوض لكاةد ، كهذا هك عوف ما ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ 

  ل مف دكف استذياّ في كتب المغض ،  .
ةًسب عيد اليةاة مف  خكات ظٌف تيصب مععكلوف تدؿ حسبى : -ّ

 ل ود :عم  الرجةاف ، كةد تجيّ  معي  عمـ كوكؿ ال اعر 
ّن          ا  ذا ما  ص   المّر ذاة   (ُ(ةس تي التو  كالجكد خور تجارة    ر اةن

ةاؿ ا ف فارس : ((الةاّ كالسوف كال اّ  صكؿ  ر عض ، فايكؿ : العدح ، 
ٍس نا كةيس اينا ( إـ الةاّ( ةاؿ تعال  : (ال كٍمسي  ّى...ةى سىٍ تي ال ي توكؿ : ةى

(}الرةمف : كىاٍلوىمىري  ٍس ىافو { كمف ةواس ال اب الًةس اف ( كسر الةاّ( : ًٓ ةي
ًس تيل كذا ، فكايكل  الظفح كذلؾ  يكل فيرلؽ  ويل ك وف العدل ؛ ييكل  ذا ةاؿ : ةى

فود جعؿ ا ف فارس  (ِ( ةاؿ : هك في الذم  عٌده مف ايمكر الكائيض((
 معي  الظفل ، كصركح  ايكل  (ةسىب(  عت  السوف  معي  العدل ، ك كسر السوف

ج فرؽ  وياما في المعي  ، ك فك كمواما  معي  العٌد ، كهذا ظاهر مف ةكلل 
ًس تيل كذا ، فكايكل ةاؿ : هك في الذم  عٌده مف  ايخور : ((ييكل  ذا ةاؿ : ةى
...ةسا نا كةيس اينا ( إـ الةاّ ،  سىبى ايمكر الكائيض(( كةاؿ الراغب : ((ةى

(}وكيس : وعيي ا {...ةاؿ ٓلعٌد( ةاؿ تعال  : (ًلتىٍعمىميكٍا عىدىدى السلًيوفى كىاٍلًةسىابى

                                                 

 .ِْٓ/ُكهمع الاكامع  ِٗ/ِكةا وض الص اف  ِِْ/ُووؿ ( ويظر :  رح ا ف ع ُ(

 َِٖ( مواووس المغض ص  ِ(
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ـٍ ج ويٍعتىييكفى } ًسبى اليكاسي  ىف ويٍترىكيكا  ىف وىويكليكا  مىيكا كىهي لىوىٍد فىتىيكا ِتعال  : ( ىةى { كى
دىةيكا ـٍ فىمىوىٍعمىمىفك المكلي الكًذوفى صى لىوىٍعمىمىفك اٍلكىاًذً وفى } الكًذوفى ًمف ةىٍ ًمًا ًسبى ّكى ـٍ ةى {  ى

(}العيك كت :  ا وىٍةكيميكفى { كةاؿ ْ-ُالكًذوفى وىٍعمىميكفى السكولئىاًت  ىف وىٍسً ويكيىا سىاّ مى
(}  راهوـ :  ّن عىمكا وىٍعمىؿي الظكاًلميكفى اًف { كةاؿ ِْتعال  : (كىجى تىٍةسى ىفك الٌملى غى

ًس ٍ  ـٍ ةى مىٍكٍا ًمف تعال  : ( ى لىمكا وىٍاًتكيـ مكذىؿي الكًذوفى خى يكضى كى ميكٍا اٍلجى تيـٍ  ىف تىٍدخي
{ فكؿ ذلؾ مصدره الًةٍس اف ( كسر الةاّ ،  معي  ُِْةىٍ ًمكيـ(}ال ورة : 

الظف( كالًةس اف :  ف وةكـ يةد اليووإوف مف غور  ف وخطر ا خر   الل 
ف  عرض  ف وعترول فول  ؾ ، كووارب ، فوىٍةًس يل كوعود عمول اييص ع ، كوكك 

ذلؾ الظف ، لكف الظٌف  ف ويخطر اليووإوف   الل ، فويغىملب  ةدهما عم  
 (ُ( ا خر((

كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي : ((كو دك  فك  وف ةًسب كظفك فرةنا ، 
فإفك ةًسب الوم ي ميوكؿ مف ةسب الةسي الذم ميل الةساب ، كميل ةسىب 

: عدكها ، فإفك ةسب في ةكلؾ ةًس تي مةمدنا ، فول معي   الدراهـ ،  م
الةساب ،  م : ةسب ذلؾ كايتا   ل  ما ايتا   لول ، كلوس هذا الععؿ 
مطا ونا لمظف تمامنا ، فاياؾ فرؽ  وف ةكلؾ : تةس اـ جموعنا ، كتظياـ جموعنا 

ايكؾ  جروت ، فإفك ةكلؾ : تةس اـ جموعنا  يكما وككف  عد مراة ض  ةكالاـ ، فك
عمموض ةساب ، فادل ةسا ؾ  ل  ذلؾ  خّؼ ةكلؾ :  ظٌياـ ، فالةس اف 
ةائـ عم  الةساب كاليظر العومي ،  خّؼ الظف الذم ودخؿ الذهف كوّ سل 

 (ِ( يدي  س ب((
يخمص مف كؿ ما س ؽ ذكره  فك (ةسب( كما استعممت لةساب 

لـ تستعمؿ ةسبى في ايمكر الةسوض استعممت لةساب ايمكر الوم وض ، ك 

                                                 

 ُِِ-ُُِ( المعردات ص  ُ(

 . ُِ-َِ/ِ( معايي اليةك  ِ(
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الور ف الكروـ لمرجةاف  ك لم ؾ  ك لموووف ؛ ييكاا كردت فول كهي مسيدة  ل  
الغائب  ك المخاطىب ، كلـ ترد مسيدة  ل  إمور المتكمـ لمعرفض دجلتاا عيده 
، كالذم جةظتل  فك ةسبى استعممت في كؿ  كاهدها الكاردة في كتاب ا ، 

ضن(}اليمؿ : فوما كاف مخالعنا لمةووو ًس ىٍتلي ليجك ض كالكاةع كوكلل تعال  : (فىمىمكا رى ىٍتلي ةى
{ لذلؾ كذر كركدها في سواؽ اجستعااـ ا يكارم ، كوكلل تعال  : ْْ

(}العيك كت :  ـٍ ج ويٍعتىييكفى ًسبى اليكاسي  ىف ويٍترىكيكا  ىف وىويكليكا  مىيكا كىهي {  كةكلل ِ( ىةى
ًسٍ تي  ـٍ ةى مىٍكٍا ًمف تعال  : ( ى لىمكا وىٍاًتكيـ مكذىؿي الكًذوفى خى يكضى كى ميكٍا اٍلجى ـٍ  ىف تىٍدخي

ـٍ ً لىٍويىا ج ُِّةىٍ ًمكيـ(}ال ورة :  ـٍ عى ىذنا كى ىيككي مىٍويىاكي ًسٍ تيـٍ  ىيكمىا خى { كةكلل تعال  : ( ىفىةى
(}المؤميكف :  عيكفى صم  { ةت  ةكلل تعال  المكجل  ل  رسكؿ ا ُُٓتيٍرجى

ًةوـً كىاييكا ًمٍف  وىاًتيىا  ابى اٍلكىٍاًؼ كىالرك ًسٍ تى  ىفك  ىٍصةى ـٍ ةى ا عمول كسمـ : ( ى
{ ((ةاؿ المعسركف  : معي  الكّـ :  ةس تى (وا مةمد( ٗعىجى نا(}الكاؼ : 

 يكاـ كايكا  عجب  واتيا ؟! ةد كاف في  واتيا ما هك  عجب مياـ ، فإفك خمؽ 
ما  وياما  عجب مف ةصتاـ ، كةاؿ ا ف ع اس : الذم السمكات كايرض ك 

 م : ((ج تظف وا  (ُ( توتؾ مف الكتاب كالسيض كالعمـ  فإؿ مف  اياـ((
مةمد  فك ةصض  صةاب الكاؼ كالمكح الذم كيًت ٍت فول  سماؤهـ مف  واتيا 

 (ِ(عجو ض كغرو ض ، فإفك خمؽ السمكات كايرض كما فواما  عجب مف ذلؾ((
اليةاة (ةسب( معي  فعؿ  خر ، ييكاا كردت في الور ف  كلـ وإمف

ّن  اًف الكروـ متعدوض  ل  اسموف ظاهروف ، كوكلل تعال  : (كىجى تىٍةسى ىفك الٌملى غى
(}  راهوـ :  { كلـ ترد متعدوض  ل  ميصكب كاةد ؛ يفك ِْعىمكا وىٍعمىؿي الظكاًلميكفى

هك  ف وةٌمكا  ل م كمض هذا  الغاوض ايساسوض مف التإموف عيد اليةاة ،
 التعدم .                                            

                                                 

 .ٕٗ/ٓ( زاد المسور  ُ(

 .ِْٗ( التعسور الموسر ،  عداد يخ ض مف العمماّ ص  ِ(
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ـى : -ْ زعػػـ : مػػف  خػػكات ظػػفك تتعػػدل  لػػ  مععػػكلوف ، كج تتعػػدل زعػػ
ككرد الػزعـ فػي الوػر ف  (ُ( ل  مععكؿ كاةد  ٌج  ذا  ردت  ف تككف  معيػ  تكعكػؿ
ػًذؼ م عمكلػل فػي ذمايوػض مكاإػع ، الكروـ في س عض ع ر مكإعنا ، كرد كةد ةي

كمتعدلونا  ل  المصدر المؤكؿ في خمسض مكاإػع ، كمتعػدونا  لػ  مععكلػل  ال ػاّ 
في مكإعوف ، ك صوغض المصدر في مكإعوف ، كلـ وػرد متعػدونا  لػ  اسػموف 

 ظاهروف . 
ةاؿ ا ف فارس : ((الزام كالعوف كالموـ  صّف ،  ةدهما : الوكؿ مػف 

ـى الكًذوفى غور صةض كج وووف ، كا  خر : التكعؿ  ال يّ ، ةاؿ ا تعال  : (زىعى
كا  ىف لكف ويٍ عىذيكا(}التغا ف :  {...كايصؿ ا خػر : زعػـ  ال ػيّ :  ذا كعػؿ ٕكىعىري

 ػػل...كمف ال ػػاب الزعامػػض ، كهػػي السػػوادة ؛ يفك السػػود وػػزعـ  ػػايمكر ،  م : 
ًمػػًؾ وتكعكػػؿ  اػػا ، ك صػػدؽ مػػف ذلػػؾ ةػػكؿ ا جػػؿ ذيػػاؤه : ( ػػكىاعى اٍلمى ةىػػاليكٍا يىٍعًوػػدي صي

ػاّ  ًػًل ًةٍمػؿي  ىًعوػرو كى ىيىػٍا  ًػًل زىًعوـه(}وكسػؼ :  ًلمىف جى كةػاؿ ا ػف سػودة :  (ِ({((ِٕكى
((الػػٌزعـ : الوػػكؿ ، كهػػك الظػػفح ، كةوػػؿ : الكػػذب...كالزعوـ : الكعوػػؿ ، زعػػـ  ػػل 

 وزعـ كزعامض ةاؿ (ال اعر ، كهك عمرك  ف  اش( :
يكما    عم  ا  رزاؽ الع اد كما زعـ توكؿ همكيا  ف   همكتى كاع

كزعػػوـ الوػػـك سػػودهـ كرئوسػػاـ ، كةوػػؿ : رئوسػػاـ المػػتكمـ عػػف لسػػاياـ ، كالجمػػع 
كةاؿ الراغب : ((كالزعـ ةكاوض ةكؿ  (ّ( زعماّ ، كالزعامض : السوادة كالرواسض((

ـك ال وػائمكف وككف مظيض لمكذب ، كلاذا جاّ في الوػر ف الكػروـ فػي كػؿ مكإػع ذي
كا  ىف لكػػف ويٍ عىذيكا(}التغػػا ف :  ـى الكػػًذوفى كىعىػػري ػػػ { كةكلػػػل ٕ ػػل يةػػك ةكلػػل تعػػال  : (زىعى

                                                 

ك ػػرح  َّ/ِ  كةا ػػوض الصػػ اف عمػػ   ػػرح اي ػػمكيي ِّْ/ُ( ويظػػر : عمػػدة الةػػافظ ُ(
 ّٖٓ-ّٔٓ/ُكهمع الاكامع  ُْٗ/ِالتصرو  

 ّّٖ( مواووس المغض ص ِ(

 . ّٓٓ-ّْٓ/ُ( الميةكـ ّ(
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ٍكًعػػػدنا(}الكاؼ :  ػػػؿى لىكيػػػـ مك ٍمػػػتيـٍ  ىلكػػػف يكٍجعى { كةكلػػػل تعػػػال  : ْٖتعػػػال  :  ( ىػػػٍؿ زىعى
(}اييعػػاـ :  ـي الكػػًذوفى كييػتيـٍ تىٍزعيميكفى ػػكٍا { كةكلػل تعػػِِ( ىٍوػفى  يػرىكىآؤيكي ال  : (ةيػًؿ اٍدعي

ّن(}اييعػػاـ :  ـٍ كىجى تىٍةًكو ػػيكي ػػرل عى ّى وىٍمًمكيػػكفى كىٍ ػػؼى الإح ػػف ديكيًػػًل فىػػ ٍمػػتـي مل الكػػًذوفى زىعى
{ كةوؿ لمإماف  الوكؿ كالرئاسض زعامض ، لّعتواد في ةكلواما  يكامػا مظيػض ٔٓ

ػػٍمايـ  ىوحايػػـ { كةػػاؿ تِٕلمكػػذب ةػػاؿ تعػػال  : (كى ىيىػػٍا  ًػػًل زىًعوـه(}وكسػػؼ :  عػػال  : (سى
ػػػػا مػػػػف الزعامػػػػض ،  م : الكعالػػػػض ،  ك مػػػػف الػػػػزعـ َْ ًػػػػذىًلؾى زىًعػػػػوـه(}الومـ :  {  مك

كةػػػاؿ الةم ػػػي : ((كالػػػزعـ : الوػػػكؿ ، ةػػػد وكػػػكف ةوًػػػا ، كةػػػد وكػػػكف  (ُ(  ػػػالوكؿ((
كا  ىف لكػػػف  ـى الكػػػًذوفى كىعىػػػري ػػػ  ػػػاطّن ، كلكػػػف ايكذػػػر فػػػي الذػػػايي ، ةػػػاؿ تعػػػال  : (زىعى

(}اييعػػػػػػػاـ : ٕويٍ عىذيكا(}التغػػػػػػا ف :  ـٍ { كةػػػػػػاؿ تعػػػػػػػال  : (فىوىػػػػػػاليكٍا هىػػػػػػػػذىا ًلمٌػػػػػػًل ً زىٍعًمًا
ُّٔ))})ِ) 

يػ  الػدةوؽ  لمػزعـ لػوس هػك ((الوػكؿ مػف غوػر صػػٌةض كالةوووػض  فك المع
كج وووف(( كما ةػاؿ ا ػف فػارس ، كلػوس هػك الظػفح ،  ك الكػذب ، كمػا ةػاؿ ا ػف 
سػػػودة ، كلػػػوس هػػػك ((ةكاوػػػض ةػػػكؿ وكػػػكف مظٌيػػػض لمكػػػذب(( كمػػػا ةػػػاؿ الراغػػػب ، 
(( كمػػا ةػػاؿ الةم ػػي ،  كلػػوس هػػك ((الوػػكؿ ، ةػػد وكػػكف ةوًػػا ، كةػػد وكػػكف  ػػاطّن

يكما هك ةكاوض ةكؿ ويجعؿ صاة ل كةده هك المسؤكؿ عيل مف ةوػث صػٌةتل  كاع
كعػػدـ صػػٌةتل ، كةػػد اسػػتعمماا الوػػدام   اػػذا المعيػػ  ، كمػػا اسػػتعمماا سػػو كول 
عيػدما ويسػػب ةػػكجن مػػا  لػػ   سػػتاذه الخموػػؿ ، كوكلػػل : ((كزعػػـ الخموػػؿ  فك  دخػػاؿ 

ـح ةػػػركؼ كةكلػػػل : ((كزعػػػـ الخموػػػؿ  فك ( ف( هػػػ (ّ(العػػػاّ عمػػػ  ( ذا( ة ػػػو (( ي  
ـى ةمتى ذلؾ ؟(( الجزاّ ، فسالتل : ًل
فمك ةاؿ : ةاؿ الخموؿ ، يفاد ت يول لوكلل  (ْ(
                                                 

  َِِ( المعردات ص ص ُ(

 . َُْ/ِ( عمدة الةعاظ ِ(

 .ّٕ/ّك تةووؽ  دوع  ْٔ/ّ( كتاب سو كول  تةووؽ هركف ّ(

 . ِٕ/ّ( كتاب سو كول  تةووؽ  دوع ْ(
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ػػا ةػػاؿ : زعػػـ الخموػػؿ ، دؿك عمػػ   يكػػل  راد  ف ويخػػرج يعسػػل عػػف  لوكلػػل ، لكػػف لمك
مسؤكلوض هذا الوكؿ ، ككايكل جعػؿ الخموػؿ هػك الإػامف كالمتكعػؿ كةػده  صػٌةض 

لػػػ  مػػػا زعمػػػل ، كلاػػػذا الغػػػرض كذوػػػرن  ا مػػػا يسػػػب سػػػو كول  لػػػ   سػػػتاذه الخموػػػؿ كاع
ـى   ساتذتل ا خروف  ةكالاـ  معظ : زىعى
)ُ)  

كعػف   ػػي سػػممض  ػػف ع ػػد الػػرةمف  ػػف عػػكؼ ةػػاؿ : التوػػ  ع ػػد ا  ػػف 
عمر كع د ا  ف عمرك  ف العاص رإي ا عياـ عم  المركة فتةدذا ، ذػـ 

، فواؿ لل رجؿ : ما مإ  ع د ا  ف عمرك ، ك وي ع د ا  ف عمر و كي 
و كوػػؾ وػػا   ػػا ع ػػد الػػرةمف ؟ ةػػاؿ : هػػذا ، وعيػػي ع ػػد ا  ػػف عمػػرك زعػػـ  يكػػل 
سمع رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ ووكؿ : مف كاف في ةم ػل مذوػاؿ ذرة ة كػض 
مػػف خػػردؿ مػػف ًكٍ ػػر ك كػػل ا تعػػال  لكجاػػل فػػي اليػػار . ركاه  ةمػػد كركاتػػل ركاة 

  (ِ(الصةو 
ػػػا زعمػػػل ، فكايكػػػل ةػػػد  فوػػػاؿ : زعػػػـ ؛ لوجعػػػؿ صػػػاة ل هػػػك المسػػػؤكؿ عمك

عىمػػل هػػك الإػػامف كالمتكعػػؿ  صػػدؽ مػػا ةالػػل ، كلاػػذا جػػاّت الزعامػػض  معيػػ   جى
السػػػػوادة ((يفك السػػػػود وػػػػزعـ  ػػػػايمكر ،  م : وتكعكػػػػؿ  اػػػػا(( فوكػػػػكف كةػػػػده هػػػػك 

 المسؤكؿ عياا ، فالدجلض هيا كهياؾ كاةدة .
مف  خكات ظفك تتعػدل  لػ  مععػكلوف ،  كةد تودـ  فك اليةاة جعمكا عـز

كج تتعدل  ل  مععكؿ كاةد  ٌج  ذا  ردتى  ف تككف  معي  كعؿ ،  ٌج  فك (زعـ( 
ًعمػػت  اػػذا المعيػػ  لػػـ تتعػػد  لػػ  مععػػكؿ كاةػػد ،  ػػؿ تعػػدت  لوػػل  ال ػػاّ ،  التػػي جي
فود تودـ ةكؿ ا ف فارس ((زعػـ  ال ػيّ :  ذا كعػؿ  ػل...كمف ال ػاب الزعامػض ، 

السوادة ؛ يفك السود وزعـ  ايمكر ،  م : وتكعكؿ  اا ، ك صػدؽ مػف ذلػؾ كهي 

                                                 

ك ػػرح   ُْٔ/ِك تةووػػؽ هػػركف  ُّٔ،  ُٔ/ِووػػؽ  ػػدوع ( ويظػػر : كتػػاب سػػو كول   تةُ(
 . ْٕٖ/ِكتاب سو كول  لمسورافي 

 ٖٖٗ/ْ( الترغوب كالترهوب ِ(
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كةػػػكؿ ا ػػػف سػػػودة :  (ُ({((ِٕةػػػكؿ ا جػػػؿ ذيػػػاؤه : (كى ىيىػػػٍا  ًػػػًل زىًعوـه(}وكسػػػؼ : 
كةػػػػكؿ الراغػػػػب : ((كةوػػػػؿ  (ِ( ((كالػػػػزعوـ : الكعوػػػػؿ ، زعػػػػـ  ػػػػل وػػػػزعـ كزعامػػػػض((
{ ِٕكى ىيىػٍا  ًػًل زىًعوـه(}وكسػؼ : لمإماف  الوكؿ كالرئاسػض زعامػض ، ةػاؿ تعػال  : (
ػػٍمايـ  ىوحايػػـ  ًػػذىًلؾى زىًعػػوـه(}الومـ :  ػػا مػػف الزعامػػض ،  م : َْكةػػاؿ تعػػال  : (سى {  مك

 فممزعـ دجلض كاةدة كج تإموف . (ّ( الكعالض ،  ك مف الزعـ  الوكؿ((
مف  خكات ظفك تتعدل  لػ  مععػكلوف كج تتعػدل  لػ  مععػكؿ عدَّ : -ٓ
ةػػػاؿ الخموػػػؿ :  (ْ( ذا  ردتى  ف تكػػػكف  معيػػػ  ةسىػػػب ( عػػػت  السػػػوف( كاةػػػد  ٌج 

سىٍ تيل ك ةصوتل(( كةاؿ ا ف فػارس :  ًدا : ةى ّى عى ((في  اب عدك : ((عىدىدىتي ال ي
 ((العوف كالػداؿ  صػؿ صػةو  كاةػد ، ج وخمػك مػف العػٌد الػذم هػك ا ةصػاّ((

ي كج غوػػػرهـ مػػػف كلػػػـ وػػػذكر الخموػػػؿ كج ا ػػػف فػػػارس كج الراغػػػب ايصػػػعااي (ٓ(
 صةاب معاجـ المغض مجيّ عػدك  معيػ  ظػفك  ػؿ ةصػركا كػؿ معايواػا  معيػ  
العٌد الذم هك ا ةصاّ ، كاليةاة  يعساـ لـ وست ادكا عم  مجيّ عدك  معي  
ػا لىيىػا  ةىػاليكا مى ظفك  آوض مف الور ف الكروـ ، كلـ  جد ذلػؾ  ٌج فػي ةكلػل تعػال  : (كى

اجن كييك  { كمػع ذلػؾ لػـ  جػد فػي كتػب ِٔا يىعيدحهيـ ملفى ايٍ رىاًر(}ص : ج يىرىل ًرجى
التعسور التي رجعتي  لواا مف ذكر دجلػض العػٌد هيػا  هػي  معيػ  العػد الػذم هػك 
ا ةصػػػاّ  ـ هػػػي  معيػػػ  الظػػػٌف  ٌج ا ػػػف عا ػػػكر فسػػػرها  وكلػػػل : (( م : كيػػػا 

                                                 

 ّّٖ( مواووس المغض ص ُ(

 . ّٓٓ-ّْٓ/ُ( الميةكـ ِ(

  َِِ( المعردات ص ص ّ(

كهمػػع ُْٗ/ِك ػػرح التصػػرو   ُّ/ِ( ويظػػر : ةا ػػوض الصػػ اف عمػػ   ػػرح اي ػػمكيي ْ(
 .ّٕٓ/ُالاكامع 

 .ٔٔٓ( مواووس المغض ص ٓ(
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 عرا نػػا لاػػذه ككػػذلؾ لػػـ  جػػد فػػي كتػػب المعػػايي كا عػػراب  (ُ( يةسػػ اـ   ػػوواّ((
ػػػفى ايٍ ػػػرىاًر( فػػػي  يىعيػػػدحهيـ( ك(مل ا وػػػض غوػػػر ا ػػػف ايي ػػػارم ةػػػاؿ فػػػي  عرا اػػػا : (((ى

يىعيدحهيـ((( فالظاهر  يكل جعػؿ عػدك مػف  خػكات  (ِ( مكإع يصب ؛ ييكل وتعمؽ  ػ(ى
ا  معي  ا ةصاّ ج  معي  الظفل ؛  ظفك تيصب مععكلوف . كعدك هيا هي  وإن

الم ركوف في الديوا كايكا وةصكف مىف هـ اي رار فػي يظػرهـ  يفك المعي   فك 
يىعيػػػدحهيـ(  ، فكػػػايكا وعػػػدحكياـ : فػػػّف ، كفػػػّف ، كفػػػّف ، فالإػػػمور (هػػػـ( فػػػي (ى
كايكا عيدهـ إمف المعدكدوف ، جاّ في التعسور : ((كيا يعدحهـ في الديوا مف 

ػػػػارنا ، كخ كا نػػػػ ا ، كصػػػػاو نا ، ك ػػػػّجن ، اي ػػػػرار ، وعيػػػػكف فوػػػػراّ المسػػػػمموف : عمك
  (ّ( كسمماف((

فػػػػػػ(عدك( كػػػػػػ(ةًسب( كّهمػػػػػا  معيػػػػػ  العػػػػػد كا ةصػػػػػاّ ،  ٌج  فك العػػػػػٌد 
ويةصػػر فػػي تعػػداد ال ػػيّ  ، ك(ةسػػب( معيػػاه مطمػػؽ فػػي الةسػػاب ، فو ػػمؿ 
التعداد كغوره ، مف جمع كطرح كإرب كتوسوـ كغورها مف معايي الةسػاب ؛ 

ا لوكـ الةساب الذم وةاسىب فول الياس وكـ الووامض    لذلؾ جعؿ اسمن
 .لـ ورد هذا الععؿ في الور ف الكروـ :  حجا-ٔ
جعؿ هي الععؿ الكةود الذم ودٌؿ عم  معي  التةكوؿ ، جعىؿى : -ٕ 

كهي مف  خكات ظفك تتعدل  ل  مععكلوف ، كةد ةسماا اليةاة عم  ةسموف :  
ـٍ  عىميكا اٍلمىًّئكىضى الكًذوفى هي جعؿ التي هي مف  فعاؿ الومكب كوكلل تعال  : (كىجى

كجعؿ التي هي مف  فعاؿ التةكوؿ  (ْ({ُٗالركٍةمىًف ً يىاذنا(}الزخرؼ :  ًع ىادي 
                                                 

 ُّٖ/ِّ( التةرور كالتيكور ُ(

 . ُّٖ/ِ( ال واف في غروب الور ف ِ(

كالجػػػػػػامع يةكػػػػػػػاـ الوػػػػػػػر ف  ّٔ/ْكويظػػػػػػر : زاد المسػػػػػػػور  ٓٔٓ/ّ( الكسػػػػػػوط لمكاةػػػػػػػدم ّ(
ُٓ/َُٕ 

 .ِْٕ/ُ( ويظر :  رح ا ف عووؿ  ْ(
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عىٍميىاهي هى ىاّ مكيذيكرنا(}العرةاف :  ًمميكا ًمٍف عىمىؿو فىجى ةىًدٍميىا ً لى  مىا عى كوكلل تعال  : (كى
كج تتعدل  ل  مععكؿ كاةد  ٌج  ذا  ردتى  ف تككف  معي  فعؿ مف ( ُ({ِّ

ل لمععكؿ كاةد ، كعمؿ ،  ك  لو  ،  ك اتخذ ،  ك اعتود ، ايفعاؿ التي تتعد
عىؿى الظحميمىاًت   ك  كجد ،  ك كجب ،  ك خمؽ ، كوكلل تعال  : (كىجى

(}اييعاـ :  عىؿى  معي  صوكر  ذا  (ِ( {ُكىاليحكرى فود جعؿ اليةاة كالمعسركف جى
  معي  الجعؿ جاّت متعدوض جذيوف ، ك فك هذا المعي  ويعدح  ةرب المعايي  ل

، كهذا هك السٌر في عدـ استعماؿ (صوكر( في الور ف الكروـ ، كهك  فك 
عىؿى  معي  فعؿ  ( عككإت عياا ،  ٌج  فك  هؿ المغض كالتعسور ةد جعمكا جى عىؿى (جى
مف ايفعاؿ المذككرة عيد مجوئاا متعدوض لمععكؿ كاةد ، كالظاهر  فك  ةرب 

ا ، كالدلوؿ عم  ذلؾ جكاز  المرادفات  لواا في هذه الةاؿ هك التصوور  وإن
 ف تجعؿ الجعؿ  معي  التصوور كتودوره في كؿ مكاإع كركدها في الور ف 
الكروـ  خّؼ معايي العمؿ ،  ك ا لواّ ،  ك اجتخاذ ،  ك اجعتواد ،  ك 
ا وجاد ،  ك الكجكب ،  ك الخمؽ ، يفك  فعاؿ هذه المعايي  ف  فادت  ف 

 جعؿ في مكاإع ، لـ تعد  ف تككف  تودورها في مكاإع  خرل . تككف  تودور
عىؿى  معي  عمؿى ،  ك  لو  ،  ك اتخذى ،  ك اعتودى ،  ك  كجدى    فجٍعؿي جى

،  ك  كجبى ،  ك خمؽى ، وعدح تةروعنا لدجلتاا في كؿ  اهد ةالكا  افك جعؿى  
ةوؿ  ل  كردت فول متعدوض لكاةد ، كهذا هك عوف ما ةصؿ في كؿ تإموف

مف دكف استذياّ في كتب المغض ، ك  ار المعايي التي  لصوكها  الجعؿ في 
 ةاؿ تعدواا لمععكؿ كاةد ، هك الخمؽ .

                                                 

 .ِْٖ/ُ( ويظر :  رح ا ف عووؿ  ُ(

كةا ػػوض الصػػ اف عمػػ   ػػرح  ِّْ/ُعمػػدة الةػػافظ ك  ِّْ/ْ( ويظػػر :  ػػرح المعصػػؿ ِ(
 .ّٗٓ/ُكهمع الاكامع  ِّ/ِاي مكيي 
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ٍعػػؿي لعػظ  معيػػ  لعػػظ  خػر  ةجػػض التإػػموف وعطػػؿ  الجعػػؿ كالقمػػؽ : جى
ال ةث عف سر استعماؿ  ةدهما مف دكف ا خر في الور ف الكػروـ ، مػف ذلػؾ  

ّن تإموف جعؿى معي   خمؽ لتسكو، تعدول لمععكؿ كاةد ، فالور ف الكروـ ةػد مذ
اسػػتعمؿ هػػذوف المعظػػوف ، كهػػذا وعيػػي  يكػػل ج  ػػٌد مػػف  ف وكػػكف  ويامػػا فػػرؽ فػػي 
المعي  فالتإموف المذككر وجعؿ ال اةذوف وعزفكف عف التعٌرؼ  ل  هذا العرؽ 
 المعيػػػػػكم  ويامػػػػػا ، كج ووػػػػػدمكف عموػػػػػل  ٌج  عػػػػػد  لغػػػػػاّ هػػػػػذا التإػػػػػموف ، ةػػػػػاؿ
الراغب : ((الخمؽ :  صمل التودور المستووـ ، كوستعمؿ فػي   ػداع ال ػيّ مػف 
مىػػػػػػػػػػؽى السكػػػػػػػػػػمىاكىاًت كىايىٍرضى  غوػػػػػػػػػػر  صػػػػػػػػػػؿ كج اةتػػػػػػػػػػذاّ ، ةػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػال  : (خى

{...كوسػػػتعمؿ فػػػي  وجػػػاد ال ػػػيّ مػػػف ال ػػػيّ يةػػػك ةكلػػػل ُٗ ًػػػاٍلةؽل(}  راهوـ : 
ػػػػػف يكٍعػػػػسو كىاًةػػػػػدى  مىوىكيػػػػػـ مل اىػػػػػا ًلوىٍسػػػػػكيفى تعػػػػال  : (هيػػػػػكى الكػػػػًذم خى ٍكجى ػػػػػؿى ًمٍياىػػػػا زى عى ةو كىجى

ػػػافى ًمػػػف يحٍطعىػػػضو(}اليةؿ : ًُٖٗ لىٍواىػػػا(}ايعراؼ :  مىػػػؽى اً يسى { كةكلػػػل تعػػػال  : (خى
كةػػػاؿ : ((جعػػػؿى : لعػػػظ عػػػاـ فػػػي ايفعػػػاؿ كماػػػا ، كهػػػك  عػػػـ مػػػف فعػػػؿ  (ُ({((ْ

كصيع كسائر  خكاتاا ، كوتصرؼ عمػ  خمسػض  كجػل ، ايكؿ : وجػرم مجػرل 
عػػؽ ، فػػّ وتعػػدل يةػػك : جعػػؿ زوػػد ووكؿ...كالذػػايي : وجػػرم مجػػرل صػػار كط

ػػػػػاًت  ػػػػػؿى الظحميمى عى  كجػػػػػد فوتعػػػػػدل  لػػػػػ  مععػػػػػكؿ كاةػػػػػد ، يةػػػػػك ةكلػػػػػل تعػػػػػال  : (كىجى
(}اييعاـ :  {...كالذالث : في  وجاد  يّ مف  ػيّ كتككويػل ميػل يةػك ُكىاليحكرى

ـٍ  ىزٍ  ػػٍف  ىيعيًسػػكي عىػػؿى لىكيػػـ مل ا(}اليةػػؿ : ةكلػػل تعػػال  : (كىالمٌػػلي جى {...كالرا ػػع : ِٕكىاجن
ـي  عىػؿى لىكيػ في تصوور ال يّ عم  ةالض دكف ةالض ، يةك ةكلل تعال  : (الكًذم جى

{ كالخامس : الةكـ  ال ػيّ عمػ  ال ػيّ ةوًػا كػاف ِِايىٍرضى ًفرىا ان(}ال ورة : 
ػػػػا ػػػػا الةػػػػؽ فيةػػػػك ةكلػػػػل تعػػػػال  : (ً يكػػػػا رىادحكهي ً لىٍوػػػػًؾ كىجى ًعميكهي ًمػػػػفى  ك  ػػػػاطّن ، فامك

(}الوصػػص :  ًموفى عىميػػكا ٕاٍلميٍرسى ػػا ال اطػػؿ فيةػػك ةكلػػل عػػز كجػػؿ : (الكػػًذوفى جى { ك مك

                                                 

 .  ِٕٓ/ُك صائر ذكم التمووز  ِٕٓ/ُكويظر : عمدة الةعاظ  ُْٔ( المعردات ص ُ(
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(}الةجر :  كالرا ػػع كالخػػامس مػػف  كجػػل جعػػؿى وػػدخّف  (ُ({((ُٗاٍلويػػٍر فى ًعًإػػوفى
 في معي  التةكوؿ كالتصوور 

مىػػؽى السكػػمىا ٍمػػدي ًلمٌػػًل الكػػًذم خى كىاًت كىايىٍرضى كفػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال  : (اٍلةى
(}اييعػػاـ :  ػػاًت كىاليحكرى عىػػؿى الظحميمى { ذهػػب جماػػكر المعسػػروف  لػػ   فك جعػػؿ ُكىجى

 ٌج  فك الزمخ ػرم فػركؽ  ويامػا فوػاؿ : (ِ(هيا  معي  خمػؽ لتعػدواا لمععػكؿ كاةػد
((كالعرؽ  وف الخمؽ كالجعؿ  فك الخمؽ فول معيػ  التوػدور ، كفػي الجعػؿ معيػ  

 يّ مف  يّ ،  ك تصوور  يّ  وئنا ،  ك يومل مف مكاف  التإموف كإي اّ
اىػػػػػػػػا ًلوىٍسػػػػػػػػكيفى  ٍكجى ػػػػػػػػؿى ًمٍياىػػػػػػػا زى عى  لػػػػػػػ  مكػػػػػػػػاف ، مػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ ةكلػػػػػػػػل تعػػػػػػػال  : (كىجى

(}اييعػاـ : ًُٖٗ لىٍواىا(}ايعراؼ :  عىؿى الظحميمىاًت كىاليحكرى { ُ{ كةكلل تعال  : (كىجى
ك((كالجعػػؿ فوػػل  (ّ( اليػػار((يفك الظممػػات مػػف ايجػػراـ المتكاذعػػض ، كاليػػكر مػػف 

ّن مػػف  خػػر ، كايكػػل فػػي إػػميل ؛ كلػػذلؾ  ػػ معيػػ  التإػػموف ،  م : ككيػػل ميةىصك
ع كػػػػر عػػػػف  ةػػػػداث اليػػػػكر كالظممػػػػض  الجعػػػػؿ ، تي وانػػػػا عمػػػػ   يامػػػػا ج ووكمػػػػاف 

ّن مػف  (ْ(  ايعساما(( فاذا هك معي  الجعؿ  يكل وعيي التصوور ، كككيػل مةصػ
اةػػػد  ـ جذيػػوف ، كلػػػوس كػػػذلؾ الخمػػؽ كمػػػا ادعػػػ   خػػر ، سػػػكاّ جػػاّ متعػػػدونا لك 

الراغػػب كمػػف ت عػػل ، فوػػد توػػدـ  يكػػل كمػػف ت عػػل جعمػػكا مػػف معػػايي الخمػػؽ  وجػػاد 
ػػػػػػف يكٍعػػػػػػسو  مىوىكيػػػػػػـ مل ال ػػػػػػيّ مػػػػػػف ال ػػػػػػيّ يةػػػػػػك ةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : (هيػػػػػػكى الكػػػػػػًذم خى

                                                 

 . ّّٖ/ِك صائر ذكم التمووز  ِّٖ/ُكويظر كعمدة الةعاظ  ٗٗ( المعردات ص ُ(

كالمةػػػػرر  ُِٓ/ِكالكسػػػػوط  لمكاةػػػػدم  ٖٕ( ويظػػػػر : مجػػػػاز الوػػػػر ف ي ػػػػي ع وػػػػدة ص ِ(
كمػدارؾ التيزوػؿ ص  ِٓٔ/ٔكالجامع يةكػاـ الوػر ف لمورط ػي  ِٔٔ/ِالكجوز ج ف عطوض 

  ُِْ/ِكفت  الودور  ُِّ

  ُٗ/ْكويظر : ال ةر المةوط  ّ/ِ( الك اؼ ّ(

 . ٖٕ/ْ( ركح المعايي ْ(
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كجعػػػؿى مػػػف معػػػايي الجعػػػؿ  :  وجػػػاد  ػػػيّ مػػػف ( ُ({ ُٖٗكىاًةػػػدىةو(}ايعراؼ : 
ا(}اليةػػؿ :  ػػيّ ،  ـٍ  ىٍزكىاجن ػػٍف  ىيعيًسػػكي عىػػؿى لىكيػػـ مل  (ِ({ِٕكوكلػػل تعػػال  : (كىالمٌػػلي جى

فجعػػػؿى الخمػػػؽى كالجعػػػػؿى  معيػػػ  كاةػػػػد ، كالةوووػػػض  فى الجعػػػػؿ ج وعيػػػي ا وجػػػػاد 
ـٍ  ػػٍف  ىيعيًسػػكي عىػػؿى لىكيػػـ مل كا ي ػػاّ  ػػؿ التةكوػػؿ كالتصػػوور  فوكلػػل تعػػال  : (كىالمٌػػلي جى

ػػا( وعوػػد  اسػػ ( كالمعيػػ  :  ىٍزكىاجن ـٍ ػػا( هػػي  عػػض ( ىيعيًسػػكي تعماؿ الجعػػؿ  فك ( ىٍزكىاجن
ػػػػػا ، فتكػػػػػكف (ًمػػػػػف( ت عوإػػػػػوض كالمعيػػػػػ  وختمػػػػػؼ  صػػػػػوكر  عػػػػػض  يعسػػػػػكـ  زكاجن
ـٍ  ػػػػٍف  ىيعيًسػػػػكي مىػػػػؽى لىكيػػػػـ مل ًمػػػػٍف  وىاتًػػػػًل  ىٍف خى  اسػػػػتعماؿ الخمػػػػؽ ، كوكلػػػػل تعػػػػال  : (كى

ا(}الركـ :  مىػؽى تعيػُِ ىٍزكىاجن ػا مػف { فا وػض  اسػتعماؿ خى ي  يكػل  كجػد ك ي ػا  زكاجن
 يعسػػػكـ مػػػف دكف  ف تكػػػكف هػػػذه ايزكاج هػػػي  عػػػض  يعسػػػكـ ،  ػػػؿ هػػػي مػػػف 

 ذروتكـ ، فتككف (ًمف( لّ تداّ  كلوست ت عوإوض .
ذيك ىضن ًعيدى الٌمًل مىف  ككذلؾ ةكلل تعال  : (ةيٍؿ هىٍؿ  ييى لئيكيـ ً  ىرٍّ ملف ذىًلؾى مى

مى  يىػػاًزورى كىعى ىػػدى الطكػػاغيكتى  يٍكلىػػػًئؾى لكعىيىػػلي المٌػػلي كىغىًإػػبى عى دىةى كىاٍلخى عىػػؿى ًمػػٍيايـي اٍلًوػػرى ٍوػػًل كىجى
ؿح عىػف سىػكىاّ السكػً وًؿ(}المائدة :  { كالمعيػ   اسػتعماؿ الجعػؿ َٔ ىرا مككىايان كى ىإى

 يكػل سػػ ةايل كتعػػال  صػوكر  عػػض مػػف لعػػياـ ا ةػردة كخيػػازور ، فتكػػكف (ًمػػف( 
ستعمؿ الخمؽ ، كةوػؿ : كخمػؽ مػياـ الوػردة كالخيػازور ، لكػاف ت عوإوض ، كلك ا

المعي   يكل س ةايل  كجد ك ي ا كخمؽ ممػف لعػياـ ا الوػردة كالخيػازور ،  م : 
خمؽ  كجدهـ ةردة كخيازور ، فوككف هذا المسه  ػد  ممػف لعػياـ ، مػف دكف  ف 

وػػػتاـ ، و ػػػمؿ كوعيػػػ  هػػػذا المسػػػه   ةػػػدنا مػػػياـ ،  ػػػؿ ل ػػػمؿ كعيػػػ  يسػػػماـ كذر 
فوككف ا س ةايل  خذ الذروض  جرورة   ائاـ ك جػدادهـ ، كهػذا مػا تيػزه ا عيػل 
مىوىكيػـ  ، فتككف (ًمف( لمت عػوض ج لّ تػداّ ، ككػذلؾ ةكلػل تعػال  : (هيػكى الكػًذم خى

اىػػا(}ايعراؼ :  ٍكجى عىػػؿى ًمٍياىػػا زى ػػف يكٍعػػسو كىاًةػػدىةو كىجى { كالػػيعس الكاةػػدة هػػي ُٖٗمل

                                                 

  ٔٔٓ/ِوز ك صائر ذكم التمو ِٕٓ/ُكعمدة الةعاظ  ُْٔ( ويظر : المعردات ص ُ(

 . ّّٖ/ِك صائر ذكم التمووز  ِّٖ/ُكعمدة الةعاظ  ٗٗ( ويظر :المعردات ص ِ(



1236 

 

لسّـ ، كالمعي   استعماؿ الجعػؿ : خموكػـ مػف يعػس كاةػدة كصػوكر  دـ عمول ا
ػػا لاػػا ، فتكػػكف ةػػكاّ جػػػزّنا  مػػف هػػذه الػػيعس ةػػكاّ ،  م : صػػوكر  عإػػػاا زكجن
ػػا ك إػػعض مػػف  دـ ، فكايكػػل  يج اػػا ، فتكػػكف (ًمػػف( ت عوإػػوض ، كالمعيػػ   ك عإن

ـي الكػػػًذم وختمػػؼ  اسػػتعماؿ الخمػػػؽ فػػي ةكلػػػل تعػػال  : (وىػػا  ىوحاىػػػا اليكػػاسي اتك  ويػػػكٍا رى ككيػػ
اىا(}اليسػاّ :  ٍكجى مىػؽى ًمٍياىػا زى مىوىكيـ ملف يكٍعسو كىاًةدىةو كىخى { كالمعيػ  : خموكػـ مػف ُخى

يعس كاةدة ، كخمػؽ مػف هػذه الػيعس زكجاػا ،  م : خمػؽ  دـ مػف طػوف كخمػؽ 
ةكاّ مف  دـ ، ك(ًمف( ا تدائوض ج ت عوإوض ، كالدلوؿ عمػ  ذلػؾ ةكلػل تعػال  : 

(}السػجدة : (الك  ٍمؽى اييسىاًف ًمف ًطوفو مىوىلي كى ىدى ى خى ّو خى { ككمػا ًٕذم  ىٍةسىفى كيؿك  ىٍي
عػػػػؿى تعوػػػػد معيػػػػ    ػػػد  خمػػػػؽ  دـ مػػػػف طػػػػوف  ػػػػد  خمػػػػؽ ةػػػػكاّ مػػػػف  دـ ، فػػػػأفك جى
التةكوػػؿ كالتصػػوور فكػػؿ (ًمػػف(  عػػدها تكػػكف لمت عػػوض ، كيفك خمىػػؽى تعوػػد معيػػ  

 ّ تداّ . ا ي اّ فكؿ (ًمف(  عدها تككف ل
جعؿ :  جكاز جعؿ )جعؿ( المتعدية لمفعكليف متعدية لمفعكؿ كاحد :

ػػا الذػػػايي فاػػك ميصػػكب عمػػ  الةػػاؿ ، كالػػػدلوؿ  فػػي الةوووػػض تتعػػدل لكاةػػد ،  مك
عم  ذلؾ  يكاـ  جازكا في  عراب جعؿ المتعدوض جذيوف  ف تككف متعدوض لكاةد 

ونا ، فود  جازكا في (جعػؿ( فػي  عد  عراب الميصكب الذايي ةاجن ج مععكجن ذاي
يةػػك : جعميػػاهـ مػػكالي ،  ف تكػػكف متعدوػػض لمععػػكلوف همػػا : الإػػمور (هػػـ( ، 
كمػػكالي ، ك ف تكػػكف متعدوػػض لمععػػكؿ كاةػػد ، كهػػك الإػػمور المػػذككر ، كمػػكالي 

 (ُ(ةاؿ 
ػػػفى  ـٍ ًفػػػي  ذىاًيًاػػػـ مل كجػػػاّ فػػػي  عػػػراب ةكلػػػل تعػػػال  : (وىٍجعىميػػػكفى  ىٍصػػػاً عىاي

كىاًعؽً  { ((كالجعػؿ هيػا  معيػ  ا لوػاّ ، كوكػكف  معيػ  الخمػؽ ُٗ(}ال ورة : الصك
  (ِ( فوتعدل لكاةد ، كوككف  معي  صوكر  ك سمك  فوتعدل جذيوف((

                                                 

 مف سكرة اليساّ . ّّ( ويظر : الدر المصكف في  عراب ا وض ُ(

 . ُِٕ/ُ( الدر المصكف ِ(



1237 

 

ـي ايىٍرضى  ػػػػػػػػػؿى لىكيػػػػػػػػػ عى كجػػػػػػػػػاّ فػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػراب ةكلػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػال  : (الكػػػػػػػػػًذم جى
عىٌؿ( فواا كجاػاف ،  ةػدهما  ف تكػكف  معيػ  صػوك ًِِفرىا ان(}ال ورة :  ر { ((ك(جى

ػػػا( مععػػػكج ذايونػػػا ،  ( مععػػػكجن  ٌكؿ ك (ًفرىا ن ، فتتعػػػدل لمععػػػكلوف ، فوكػػػكف (ايىٍرضى
( كوككف (ًفرىا ان(  كالذايي :  ف تككف  معي  خمؽ فتتعدل لكاةد ، كهك (ايىٍرضى

  (ُ(ةاؿ(( 
ذىا ىػػػػػػػضن للميكػػػػػػػاًس(}ال ورة :  عىٍميىػػػػػػػا اٍل ىٍوػػػػػػػتى مى ٍذ جى { ُِٓكةكلػػػػػػػل تعػػػػػػػال  : (كىاًع

عىٍميىػػا( وةتمػػؿ  ف وكػػكف  معيػػ  خمػػؽ ككإػػع ، فوتعػػدل لكاةػػد ، كوكػػكف  ((ك(جى
ذىا ىضن( يصػ نا عمػ  الةػاؿ ، ك ف وكػكف  معيػ  صػوكر فوتعػدل جذيػوف ، فوكػكف  (مى

ذىا ىضن( هك المععكؿ الذايي(( (مى
 )ِ) 

ٍزّنا(}ال وػػرة :  ػػٍيايفك جي مىػػ  كيػػؿل جى ىػؿو مل ـك اٍجعىػٍؿ عى { َِٔكةكلػل تعػػال  : (ذيػػ
عىػػؿى : وةتمػػؿ  ف وكػػكف  معيػػ  ا لوػػاّ فوتعػػدل لكاةػػد ،  ـك اٍجعىػػٍؿ( جى ((ةكلػػل (ذيػػ
ػٍزّنا( ايكؿ ،  ٍزّنا( ك ف وكػكف  معيػ  صػوكر فوتعػدل جذيػوف ، فوكػكف (جي كهك (جي

( هك الذايي(( مى  كيؿل جى ىؿو  (ّ( ك(عى
ػػػؿ للػػػيى  وىػػػضن(} ؿ عمػػػراف :  لػػػل { ((ةك ُْكةكلػػػل تعػػػال  : (ةىػػػاؿى رىبل اٍجعى

ػػػؿ للػػػيى  وىػػػضن( وجػػػكز  ف وكػػػكف الجعػػػؿ  معيػػػ  التصػػػوور فوتعػػػدل  تعػػػال  :  (اٍجعى
جذيػػوف ،  كلامػػا  وػػض ، كالذػػايي الجػػار ة مل...كالتوػػدور : صػػولٍر  وػػض مػػف ا وػػات 
لػػي ، كوجػػكز  ف وكػػكف  معيػػ  الخمػػؽ كاجتخػػاذ ،  م : اخمػػؽ لػػي  وػػض ، كفػػي 

ؿ ، كالذػػػػايي  ف وتعمػػػػؽ (ًلػػػػي( عمػػػػ  هػػػػذا كجاػػػػاف ،  ةػػػػدهما  ف وتعمػػػػؽ  الجعػػػػ
 (ْ( مةذكؼ عم   يكل ةاؿ مف ( وىضن( ييكل لك تاخر لجاز  ف ووع صعض لاا(( 

                                                 

 . ُِٗ/ُ( الدر المصكف ُ(

 .َُْ/ِ( الدر المصكف ِ(

 . ٕٕٓ/ِ( الدر المصكف ّ(

 ُْٔ-ُّٔ/ّ( الدر المصكف ْ(
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ـٍ سىكىينا(}اليةؿ :  عىؿى لىكيـ ملف  يويكًتكي { ((ةكلل َٖكةكلل تعال  : (كىالٌملي جى
ػػػػكىينا( وجػػػػكز  ف وكػػػػكف مععػػػػكجن  ٌكؿ ، عمػػػػ   فك الجعػػػػؿ تصػػػػوور ،  تعػػػػال  : (سى

ذػػايي  ةػػد الجػػاروف ة مػػل ، كوجػػكز  ف وكػػكف الجعػػؿ  معيػػ  الخمػػؽ كالمععػػكؿ ال
 (ُ( فوتعدل لكاةد((

عىٍميىا المكٍوؿى كىاليكاىارى  وىتىٍوًف(}ا سراّ :  ( ((هذا كٌمل ُِكةكلل تعال  : (كىجى
 ذا جعميا الجعؿ تصوورنا متعدونا جذيوف ، فإف جعمياه  معي  خمويا كاف ( وىتىٍوًف( 

 (ِ( جن مودرة((ةاج ، كتككف ةا
مىػػػ  ايٍرًض ًزويىػػػضن لكاىػػػا(}الكاؼ :  ػػػا عى عىٍميىػػػا مى { ٕكةكلػػػل تعػػػال  : (ً يكػػػا جى

(((ًزويىضن( وجكز  ف ويتصب عم  المععػكؿ لػل ، ك ف ويتصػب عمػ  الةػاؿ ،  ف 
عىٍميىػػػػا(  معيػػػػ  خمويػػػػا ، كوجػػػػكز  ف وكػػػػكف مععػػػػكجن ذايونػػػػا ،  ف كايػػػػت  جعمػػػػتى (جى

 (ّ( (جعؿ( تصووروض((
(}ايعراؼ : كةكل كفى ّن مكا تىٍ كيري ـٍ ًفواىا مىعىاًوشى ةىًمو عىٍميىا لىكي ل تعال  : (كىجى

( وجػػػػكز  ف تكػػػػكف  معيػػػػ  خمػػػػؽ فتتعػػػػدل َُ ـٍ عىٍميىػػػػا لىكيػػػػ { ((ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كىجى
 (ْ( لكاةد ...كوجكز  ف تككف التصووروض فتتعدل جذيوف((

عىؿى رى حًؾ تىٍةتىًؾ سىًروً  { ((ةكلل (سىػًرًوا( ِْا(}مروـ : كةكلل تعال  : (ةىٍد جى
وجػػػكز  ف وكػػػكف مععػػػكجن  كؿ ك(تىٍةتىػػػًؾ( مععػػػػكؿ ذػػػاف ؛ ييكاػػػا  معيػػػ  صػػػػوكر ، 

كوجكز  ف تككف  معي  خمؽ ؛ فتككف (تىٍةتىًؾ( لغكنا((
 )ٓ) 

                                                 

 . ِِٕ/ٕ( الدر المصكف ُ(

 .ُِّ/ٕ( الدر المصكف ِ(

 ّْْ/ٕ( الدر المصكف ّ(

 . ِٕٓ/ٓ( الدر المصكف ْ(

 ْٖٓ/ٕ( الدر المصكف ٓ(
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كهذا وعيي جكاز جعؿ كؿ (جعؿ( تعدٍت لمععكلوف ،  ف تككف متعدوض 
الذػايي ةػاجن ج مععػكجن ذايونػا ، كمػف دكف لمععكؿ كاةد ،  عد  عراب الميصكب 

 تإموف ، كهذا هك الةؽ ، كهذا ما ويط ؽ عم  ظفك كجموع  خكاتاا .
لـ ورد هذا الععؿ  اذه الصوغض ك اذا المعي  في الور ف وىٍب : -ٖ

 الكروـ 
كهي كما تودـ س عض  فعاؿ : صوكر ، كجعؿ ، أفعاؿ التحكيؿ : 

 ، كردك  ككهبى ، كتخذ ، كاتخذ ، كترؾ
 لـ ورد هذا الععؿ  اذه الصوغض في الور ف الكروـ . صيَّر : -ُ
توػػػػدـ ذكرهػػػػا كهػػػػي كػػػػالتي ة ماػػػػا ج فػػػػرؽ  ويامػػػػا غوػػػػر  فك جعػػػػؿى : -ِ

ايكل  تعود معي  التصوور في ايمكر الوم وض ، كهذه تعوػد معيػ  التصػوور فػي 
ر ، كهػك عمػ  ايمكر الةسوض ةاؿ الةم ي : (((الجعؿ : واتي لمعاف : التصػوو

إر وف ، ايكؿ : تصوور  الععؿ يةك : جعمتي الطوف خزفنا ، كالذايي : الوكؿ 
ًف ً يىاذنا(}الزخرؼ :  ـٍ ًع ىادي الركٍةمى عىميكا اٍلمىًّئكىضى الكًذوفى هي  (ُ({((ُٗيةك (كىجى

كرد هذا الععؿ في الور ف الكروـ  معي  العطاّ ، كلـ ورد كوىبى : -ّ
  معي  التةكوؿ 

اتخذ مف  خكات ظفك تيصب مععكلوف ، تقذى ، كاتَّقذى :  -ٓ-ْ
 ) ف  رود  ػ(اتخذتي ّن ، كاتخذتل عدًكا ، كجعمتل ميسًوا...كاع يةك : ((صوكرتل ذلو
معي  : اكتس تي تعدكت  ل  مععكؿ كاةد ، كاتخذ  وتنا  ك غوره ،  معي  : 

  (ِ(اكتس ل((
ف اليةػاة  معيػ  اكتسػب جعؿ (اتخذ( عيد ا ف مالؾ المتكمـ عػف لسػاك 

لـ وكف مف  اب التعروؼ ،  ؿ هك معي  دخوؿ ، كةد  يل ست معي  هذا الععؿ 
                                                 

 . ِّٖ/ُ( عمدة الةعاظ ُ(

 . ِّْ-ُِّ/ُ( عمدة الةافظ كعدة الّفظ ج ف مالؾ ِ(
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لةػػٌؿ م ػػكمض تعػػدواا لمععػػكؿ كاةػػد ، كهػػي م ػػكمض ج كجػػكد لاػػا ،  ػػؿ هػػي مػػف 
صيع اليةاة ، كهـ فػي هػذا ال ػاب ةػد جعمػكا المعػظ لعػظ اتخػذ ، كالمعيػ  معيػ  

ـى يمجا  ل  هذا العصؿ   وف المعظ كمعياه ، ك وف المعي  كلعظل ؟! اكتسب ، كًل
ـى ج ي وي اتخذ عم  معياها ، ذـ يدرس ةإوض مجوئاا متعدوض لميصك وف في  ًل
مكاإع ، كمتعدوض لميصكب كاةد فػي مكاإػع  خػرل ؟!  لػوس هػذا هػك الةػؽ 
؟!  لػػػوس هػػػذا هػػػك المػػػياج ايصػػػٌ   كايةكػػػـ ؟!  ػػػؿ  لػػػوس هػػػذا هػػػك الكاجػػػب 

جعميا المعظ  غوػر معيػاه الةوووػي فوػد  فرغيػاه مػف مةتػكاه ،  ات اعل ؟! ييكيا  ذا
كالمعظ  ذا إوكعيا يس ل ايصمي تعددت  يسا ل الدخومض، كهذا مػا ةصػؿ ، فوػد 

ػػػٍذتيـي اٍلًعٍجػػػؿى ًمػػػف  ىٍعػػػػًدًه(}ال ورة :  ـك اتكخى { ُٓجػػػاّ فػػػي  عػػػراب ةكلػػػل تعػػػال  : (ذيػػػ
 ذا كاف معياه عمؿ كجعؿ  ((كاتخذ : وتعدل جذيوف...كةد وتعدل لمععكؿ كاةد

لىػػدنا(}ال ورة :  ػػذى المٌػػلي كى ةىػػاليكٍا اتكخى { كةػػاؿ  عإػػاـ : ُُٔ، يةػػك ةكلػػل تعػػال  : (كى
كجاّ في  (ُ( تخذ كاتخذ ، وتعدواف جذيوف ما لـ وعاما كٍس نا ، فوتعدواف لكاةد((

لىػػدنا(}ال ورة :  ػػذى المٌػػلي كى ةىػػاليكٍا اتكخى ػػذى( وجػػكز { ((ُُٔ عػػراب ةكلػػل تعػػال  : (كى ك(اتكخى
 ف وككف  معي  عمؿ كصيع فوتعدل لمععكؿ كاةػد ، ك ف وكػكف  معيػ  صػوكر 

 (ِ( فوتعدل جذيوف((
فالععؿ اتخذ عيد اليةاة مف  فعاؿ التةكوؿ التا عض يخكات ظفك 
ًعمٍت  معياها ، كج  تيصب مععكلوف ، ك  ار  فعاؿ التةكوؿ صوكر ؛ لذلؾ جي

ذا  ردتى  ف تككف  معي  : اكتسب ،  ك صيع ،  ك تتعدل لمععكؿ كاةد  ٌج  
 عمؿ  .

كالمػػػػياج الصػػػػةو  ، كالكاجػػػػب ات اعػػػػل  ف ي ةػػػػث  كجن كيتةػػػػٌرل  ةػػػػرب 
المعػػػايي  لػػػ  اجتخػػػاذ مػػػا هػػػك ؟ كاجتخػػػاذ هػػػك مػػػف ايخػػػذ ، كايخػػػذ : خػػػّؼ 

                                                 

  ّْٓ/ُ( الدر المصكف ُ(

 . ّٖ/ِ( الدر المصكف ِ(
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كعػػػركؼ العسػػػكرم اجتخػػػاذ  وكلػػػل : ((اجتخػػػاذ :  خػػػذ ال ػػػيّ يمػػػر ( ُ(العطػػػاّ
كةػػػػاؿ ( ِ(مذػػػػؿ الػػػػدار وتخػػػػذها مسػػػػكينا ، كالدا ػػػػض  وتخػػػػذها ةيعػػػػدة((وسػػػػتمر عموػػػػل 

الراغػػػػب : ((كاجتخػػػػاذ : افتعػػػػاؿ مػػػػف ( خػػػػذ( كويعػػػػدكل  لػػػػ  مععػػػػكلوف ، كوجػػػػرم 
ييػػػػكٍا جى تىتكًخػػػػذيكٍا اٍلوىايػػػػكدى  مجػػػػرل الجعػػػػؿ يةػػػػك ةكلػػػػل تعػػػػال  : (وىػػػػا  ىوحاىػػػػا الكػػػػًذوفى  مى

ػػػػارىل  ىٍكًلوىاّ(}المائػػػػدة :  ػػػػذيكا ًمػػػػف ديكيًػػػػًل { كةُٓكىاليكصى كلػػػػل تعػػػػال  : (كىالكػػػػًذوفى اتكخى
{ كةكلل تعال  : ( ى ىيتى ةيمتى ًلميكاًس اتكًخذيكًيي كى يمليى ً لىػاىٍوًف ًمف ّ ىٍكًلوىاّ(}الزمر : 

ـٍ ًسػػػػٍخًرًوا(}المؤميكف : ُُٔديكًف الٌمًل(}المائػػػدة :  ػػػٍذتيميكهي { كةكلػػػل تعػػػال  : (فىاتكخى
لجكزم : ((اجتخػاذ ، كا عػداد ، كاجصػطياع وتوػارب ، كةاؿ ا ف ا (ّ({((َُُ

كاجتخػػػػػاذ ووػػػػػاؿ فػػػػػي الغالػػػػػب لمػػػػػا وختػػػػػار كورتإػػػػػ  ، توػػػػػكؿ : اتخػػػػػذتي فّينػػػػػا 
فاتخذ لوست  معي  عمػؿ ، كج  معيػ  صػيع ، كج  معيػ  اكتسػب  (ْ(صدوونا((

،  ػػػػػػؿ فػػػػػػي (اتكخػػػػػػذ( معيػػػػػػ  الجعػػػػػػؿ ، كايخػػػػػػذ ، كاجصػػػػػػطعاّ ، كاجختوػػػػػػار ، 
الرإ   اذا ايخذ ، فالمعي  المةصكؿ مف هذه المعايي مجتمعض كاجستمرار ك 

 هك الذم ويعدح معي  اجتخاذ .
كةد  وكيتي غور مرة  فك  هؿ المغض في المعاجـ وعرلفكف المعظ  ما ورادفل 
، كغػػػاوتاـ فػػػي ذلػػػؾ  وإػػػاح معيػػػاه ، كهػػػذا مػػػا وععمػػػل  هػػػؿ التعسػػػور فػػػي كتػػػب 

فموست الغاوض ميل ذلؾ ،  ػؿ كذوػرنا مػا وكػكف  التعسور ،  مكا التإموف في اليةك
يكمػا ومجػػؤكف  المعػظ المإػمكف كاإػ  المعيػ  ج وةتػػاج  لػ  تعروػؼ كتعسػور ، كاع
 لػػػػ  تإػػػػمويل لةػػػػؿ   ػػػػكاجت يةكوػػػػض ، كمػػػػا فعمػػػػكا فػػػػي تإػػػػموف  فعػػػػاؿ ظػػػػفك 
ك خكاتاا لةٌؿ م كمض كركدها في الور ف الكروـ متعدوض لمععكؿ كاةػد ، كعيػدهـ 

                                                 

 .ّٔ/ُلساف العرب  ( ويظر : ُ(

 .ُٕٓ( العركؽ المغكوض ص ِ(

 . ُٕ( المعردات ص ّ(

 . ِٓ( يزهض ايعوف ص ْ(
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ل لمععػػكلوف ، كهػػذا وتطمكػػب  ل ػػاس كػػؿ فعػػؿ مػػف هػػذه ايفعػػاؿ معيػػ   يكاػػا تتعػػد
فعػػؿ  خػػر وتعػػدل لمععػػكؿ كاةػػد ، كج وكػػكف هػػذا  ٌج  تجروػػد الععػػؿ مػػف معيػػاه 
ةّؿ معي  الععؿ ا خر مةٌمل ، مف ذلؾ اتخذ  فراغل مف مةتكاه كاع ايصمي كاع

كاةػد سػػمخكا الػذم وتعػدل عيػػدهـ جذيػوف  معيػػاه اجتخػاذم ، فممػػا جػاّ متعػػدونا ل
ميػػل معيػػ  اجتخػػاذ ، ك ل سػػكه معيػػ  : عمػػؿ ،  ك صػػيع ،  ك اكتسػػب ، كهػػذه 
ّن فػي  المعايي الذّذض دخومػض عموػل ، كج وصػ   ٌج معيػاه ايصػمي ،  وصػ  مػذ

لىػػػػدنا(}ال ورة :  ػػػػذى المٌػػػػلي كى ةىػػػػاليكٍا اتكخى {  ف وكػػػػكف المعيػػػػ   ك ُُٔةكلػػػػل تعػػػػال  : (كى
 ك صػػيع ا كلػػدنا ،  ك اكتسػػب ا كلػػدنا ؟!  وصػػ  التوػػدور : عمػػؿ ا كلػػدنا ، 

في هذه ا وض معي  العمؿ  ك معي  الصيع ،  ك معي  اجكتساب  ـ ج وصػ  
فواا  ٌج معي  اجتخػاذ ؟! ككػذلؾ  ػاةي ال ػكاهد التػي كردت فواػا اتخػذ متعدوػض 

 لمععكؿ كاةد . 
ا لدجلتاا فجعؿ اتخذ  معي  اكتسبى ،  ك عمؿى ،  ك صيع وعدح تةروعن  

في كؿ  اهد ةالكا  افك اتخذ كردت فول متعدوض لكاةد ، كهذا هك عوف ما 
 ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ  ل مف دكف استذياّ في كتب المغض .

اتخػذ فػي الةوووػض  جكاز جعػؿ اتقػذ المتعديػة ءثنػيف متعديػة لكاحػد :
ؾ  يكاػـ تتعدل لكاةد ،  مكا الذايي فاك ميصػكب عمػ  الةػاؿ ، كالػدلوؿ عمػ  ذلػ

 جػػازكا فػػي  عػػراب اتخػػذ المتعدوػػض جذيػػوف  ف تكػػكف متعدوػػض لكاةػػد  عػػد  عػػراب 
الميصكب الذايي ةاجن ج مععكجن ذايونا ، فود جػاّ فػي  عػراب ةكلػل تعػال  : (جك 

{ ((ك(وىتكًخػًذ( وجػكز  ف تكػكف ِٖوىتكًخًذ اٍلميٍؤًمييكفى اٍلكىاًفًروفى  ىٍكًلوىػاّ(} ؿ عمػراف : 
لكاةد ، فوككف ( ىٍكًلوىاّ( ةاجن ك ف تككف المتعدوض جذيوف ك( ىٍكًلوىاّ( هك  المتعدوض
  (ُ( الذايي((

                                                 

 . َُٔ/ّ( الدر المصكف ُ(
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ًلًوا(}اييعػػاـ :  ٍوػػرى المٌػػًل  ىتكًخػػذي كى كجػػاّ فػػي  عػػراب ةكلػػل تعػػال  : (ةيػػٍؿ  ىغى
ًلًوػػػػا( مععػػػػكؿ ذػػػػاف...كوجكز  ف ُْ ٍوػػػػرى المٌػػػػًل( مععػػػػكؿ  كؿ لػػػػػ( تكًخذي( ك(كى { ((( ىغى

ًلًوػا( ييكػل وككف ات ( ميصك نا عم  الةػاؿ مػف (كى خذ متعدونا لكاةد ، فوككف (غىورى
كالعمػػض التػػي اسػػتيد  لواػػا  عػػراب الميصػػكب الذػػايي  (ُ( فػػي ايصػػؿ صػػعض لػػل((

ةاجن ج مععكجن  ل ، كهك ككيل في ايصؿ صعض لأكؿ مكجكدة في الميصػكب 
ل ويصػػب مععػػكلوف  صػػماما الذػػايي لكػػؿ فعػػؿ ةػػالكا  ايكػػل مػػف  خػػكات ظػػفك ك ايكػػ

م تػػد  كخ ػػر ، يفك كػػؿ خ ػػر هػػك فػػي ايصػػؿ صػػعض لمم تػػد  ؛ لػػذا كجػػب  عرا ػػل 
 ةاجن عيل ج مععكجن ذايونا .

ـٍ   ٍذتيميكهي كىرىاّكي ك جازكا في  عراب اتخذ في ةكلل تعال  : (كىاتكخى
كالذايي { (( ف تككف المتعدوض جذيوف ،  كلاما الااّ ، ًِٗظٍاًرًوا(}هكد : 

(ًظٍاًرًوا(...كوجكز  ف تككف المتعدوض لكاةد ، فوككف (ًظٍاًرًوا( ةاجن 
ذى ًمفى اٍلمىآلًئكىًض (ِ(فوط(( ككذلؾ  جازكا هذوف ا عرا وف في ةكلل تعال  :  (كىاتكخى

{  ف تككف اتخذ متعدوض لمععكلوف ، مععكلاا ايكؿ (ً يىاذنا( ًَْ يىاذنا(}ا سراّ : 
يي (ًمفى اٍلمىآلًئكىًض( ةيدلـ عم  ايكؿ ، ك ف تككف متعدوض لمععكؿ كمععكلاا الذا

كاةد ، ك(ًمفى اٍلمىآلًئكىًض( ةاؿ مف اليكرة  عده
كيةك ذلؾ  جازكا هذوف  (ّ(

ذيكا ًمف ديكًيًل  ا عرا وف في اتخذ في ةكلل تعال  : (هىؤيجّ ةىٍكمييىا اتكخى
ـٍ  كةكلل تعال  : ( ىـً  (ْ({ُٓ ًلاىضن(}الكاؼ :  ذيكا  ًلاىضن ملفى ايٍرًض هي اتكخى

(}ايي واّ :  كفى كةكلل تعال  : (مىا كىافى وىي ىًغي لىيىا  ىف يكتكًخذى ًمف  (ٓ({ُِوييً ري
                                                 

 .ْٓٓ/ْ( الدر المصكف ُ(

 .ّٕٗ/ٔ( الدر المصكف ِ(

 . ّٖٓ/ٕ( الدر المصكف ّ(

 .ّْٓ/ٕ( ويظر : الدر المصكف ْ(

 . ُُْ/ٖكالدر المصكف  ّّٕ/ٔ( ويظر : ال ةر المةوط ٓ(
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كةكلل تعال  : ( ى ىتكًخذي ًمف ديكًيًل  (ُ({ ُٖديكًيؾى ًمٍف  ىٍكًلوىاّ(}العرةاف : 
خذ تعدٍت لمععكلوف ،  ف كهذا وعيي جكاز جعؿ كؿ ات (ِ({ِّ ًلاىضن(}وس : 

تككف متعدوض لمععكؿ كاةد ،  عد  عراب الميصكب الذايي ةاجن ج مععكجن ذايونا 
، كمف دكف تإموف كهذا هك الةؽ ، كهذا ما ويط ؽ عم  ظفك كجموع 

  خكاتاا . 
كةػاؿ  (ّ(ةاؿ ا ف فارس : ((التػرؾ : التخموػض عػف ال ػيّ(( ترؾ : -ٔ

الراغب : ((تػرؾ ال ػيّ : رفإػل...كميل : تركػض فػّف لمػا وخمعػل  عػد مكتػل ، 
كةػاؿ الةم ػي :  (ْ( كةد وواؿ في كؿ فعؿ ويتاي  ل  ل  ةالض ما : تركتل كػذا((

ٍكػػتي ًممكػػضى ةىػػٍكـو جك ويٍؤًمييػػكفى ً المٌػػًل كىهيػػـ  ((التػػرؾ : التخموػػض ، كةكلػػل تعػػال  (ً يلػػي تىرى
(}وكسػػؼ :  ًػا ًخرىًة هيػػ كفى {  م : رغ ػػت عياػػا ك عرإػػتي ، كةػػاؿ ا ػػف ّٕـٍ كىاًفري

عرفػػض : التػػرؾ عمػػ  إػػر وف : معارةػػض مػػا وكػػكف ا يسػػاف فوػػل ، كتػػرؾ ال ػػيّ 
فػػالترؾ وعيػػي التخمػػي ، كج وعيػػي تةكوػػؿ  (ٓ( رغ ػػض عيػػل مػػف غوػػر دخػػكؿ فوػػل((

معيػػ  ، ال ػػيّ مػػف ةػػاؿ  لػػ  ةػػاؿ  ٌج  فك المعػػر وف كاليةػػاة  دخمػػكه فػػي هػػذا ال
(}اييعػػػاـ :  ـٍ ـٍ كىرىاّ ظيايكًركي ٍليىػػػاكي كك ػػػا خى ٍكتـي مك تىػػػرى جػػػاّ فػػػي  عػػػراب ةكلػػػل تعػػػال  : (كى

ػمليت معيػ  : ْٗ { ((كترؾ هيا متعدوض لكاةد ؛ ييكاا  معي  التخموػض ، كلػك إي
كةػػد جعػػؿ اليةػػاة تػػرؾ مػػف  فعػػاؿ التةكوػػؿ  معيػػ  :  (ٔ(صػػوكر تعػػدت جذيػػوف((

                                                 

 .ْٓٔ/ٖ( ويظر : الدر المصكف ُ(

 . ِٓٓ/ٗ( ويظر : الدر المصكف ِ(

 .ُِٕ( مواووس المغض ص ّ(

 .ٕٗ( المعردات ص ْ(

 . ِِٔ-ُِٔ/ُ( عمدة الةعاظ ٓ(

 . ْٔ/ٓ( الدر المصكف ٔ(
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(}الكاؼ : صوكر ((كوكلل تعال   ًئذو وىميكجي ًفي  ىٍعضو ـٍ وىٍكمى اي ٍكيىا  ىٍعإى تىرى { ٗٗ: (كى
 كةكؿ ال اعر : 

كر كوتيػػػل ةتػػػ   ذا مػػػا تركتيػػػل       خػػػا الوػػػكـ كاسػػػتغي  عػػػف المسػػػ              
 (ُ(  ار يلي((

كةػػاؿ المةوػػؽ مةمػػد مةوػػي الػػدوف ع ػػد الةموػػد ((ال ػػاهد فوػػل ةكلػػل (تركتيػػل  خػػا 
( ةوػػث يصػػب فوػػ  (ِ( ل تػػرؾ مععػػكلوف ؛ ييكػػل فػػي معيػػ  فعػػؿ التصػػوور((الوػػـك

كةػػاؿ الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي : ((تػػرؾ : ك صػػؿ تػػرؾ ككيػػل  معيػػ  : طػػرح 
كخمكػػػ  ، فماػػػا مععػػػكؿ كاةػػػد ، فإػػػملف معيػػػ  صػػػوكر فتعػػػدل لمععػػػكلوف ، يةػػػك 

(}الكاؼ :  ًئذو وىميكجي ًفي  ىٍعضو ـٍ وىٍكمى اي ٍكيىا  ىٍعإى تىرى  :  { ةاؿ ال اعرٗٗ(كى
 (ّ( كر كوتيل ةت   ذا ما تركتيل       خا الوكـ كاستغي  عف المس   ار يلي((     

كتػػرؾ : هػػي  معيػػ  التخمػػي سػػكاّ تعػػدكت لكاةػػد  ـ جذيػػوف ، كهػػذا هػػك  
يكمػا  معياها في ا وػض كال وػت ، فا وػض لوسػت  معيػ  : صػوكرهـ فػي ظممػات ، كاع

كؿ ال ػػاعر  يكمػػا معيػػاه ر كوتػػل هػػي  معيػػ  تػػركاـ عمػػ  هػػذه الةالػػض ، ككػػذلؾ ةػػ
ةتػػ   ذا  كصػػمٍتل تر وتػػي   لػػ   ف وكػػكف  خػػا الوػػكـ كوعتمػػد عمػػ  يعسػػل تركتػػل 
كتخموتي عيل كهك فػي هػذه الةػاؿ ، فذمػض فػرؽ  ساسػي  ػوف التػرؾ كالتصػوور ، 
هك  يكل في التصوور  ذر وةدذل العاعؿ في التغوور كالتةكوؿ ، كلوس في فاعؿ 

يكمػا مجػرد تػرؾ المتػركؾ عمػ  ةالػل ، فوكلػؾ : صػوكرتي  الترؾ  ذر في ذلػؾ ، كاع
لتل  ا ، وعيي  كؿ كإكح  يكؾ  يت الذم  ةدذتى فول المرض ، كةكك  خي مروإن
ػا ؛  مف سموـ  ل  مروض ، كلوس عم  هذا المعيػ  ةكلػؾ : تركػتي  خػي مروإن

                                                 

 . ِْٗ/ُ(  رح ا ف عووؿ ُ(

 هامش الصعةض المذككرة . ِْٗ/ُ(  رح ا ف عووؿ ِ(

 . ِٕ/ِ( معايي اليةك ّ(
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فايت لـ تةدث فوػل المػرض ، كلػـ تكػف راغ نػا فػي ذلػؾ ،  ػؿ مػف المؤكػد كيػتى 
 كدح لك تركتل كهك سموـ . ت

ػا  ككوؼ وص  جعؿ الترؾ  معيػ  التصػوور فػي يةػك ةكلػل تعػال  : (مى
ًلويٍخػػػػػًزمى  ػػػػػكًلاىا فى ًػػػػػًإٍذًف المكػػػػػًل كى مىػػػػػ   يصي ػػػػػضن عى ٍكتيميكهىػػػػػا ةىاًئمى ػػػػػف للويىػػػػػضو  ىٍك تىرى ةىطىٍعػػػػػتـي مل

المعيػ   ييكػل كوػؼ وصػٌ   ف وكػكف (ُ({ كالمويض : اليخمض ٓاٍلعىاًسًووف(}الة ر : 
: مػػا ةطعػػتـ مػػف يخمػػض ،  ك صػػوكرتمكها ةائمػػض ؟! يفى الػػذم صػػوكرها ةائمػػض هػػك 
 ا س ةايل ، ذـ كوؼ وصٌ   ف وصولركها ةائمض كهي ةائمض في ايصؿ ؟! 

{ ك(رىٍهػػػػكنا( ِْككػػػػذلؾ ةكلػػػػل تعػػػػال  : (كىاتٍػػػػريٍؾ اٍل ىٍةػػػػرى رىٍهكنا(}الػػػػدخاف : 
ا عم  هوئتل ةاًرا عم  ةالل مف ايتصػاب وعيي : ساكينا ((فامره  ف وتركل ساكين 

المػػاّ ، ككػػكف الطروػػؽ و سنػػا ج وإػػر ل  عصػػاه ، كج وغوػػر ميػػل  ػػوئنا ؛ لودخمػػل 
فا س ةايل  مر مكس  عمول السّـ  اف ج وإرب ال ةر  عصػاه  (ِ( الو ط((

لمكا جاكزه لو و  ال ةػر سػاكينا ، فػال ةر لػـ وكػف جارونػا لوصػولره مكسػ  سػاكينا ، 
يكما  مره  ف وتركل كوخمول عم  هذه الةاؿ ، فكوؼ   ؿ هك في ةاؿ سككف ، كاع
يكمػػا  مػػره  ف وتركػػل ك ف ودعػػل  وصػػٌ   ف وػػامره  ػػاف وصػػولر السػػاكف سػػاكينا ؟! كاع

 عم  ةالل .
ا(}الجمعػػػػػض :  كيػػػػػكؾى ةىاًئمن تىرى { كالمعيػػػػػ  : ُُككػػػػػذلؾ ةكلػػػػػل تعػػػػػال  : (كى

ترككؾ ةائمنا تخطب مف دكياـ
ٌ  جعػؿ التػرؾ  معيػ  التصػوور ؛ فكوؼ وصػ (ّ(

ػا وخطػب ة ػؿ  ف وتركػكه ؟! فكوػؼ  يفك الرسكؿ صم  ا عمول كسمـ كػاف ةائمن
يكما  وصٌ   ف وككف المعي  : كصوكركؾ ةائمنا ، كهك ةائـ ة ؿ  ف وصولركه ؟! كاع

 المعي  : ترككؾ كتخمكا عيؾ ك يت في ةاؿ ككيؾ ةائمنا تخطب فواـ . 
                                                 

 .ُِِّ( مدارؾ التيزوؿ ص ُ(

 .ُُُِ( مدارؾ التيزوؿ ص ِ(

 .ُُُِ( مدارؾ التيزوؿ ص ّ(
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وكر وعدح تةروعنا لدجلتاا في كؿ  اهد ةالكا  افك فجعؿ ترؾى  معي  ص 
ترؾ كردت فول متعدوض جذيوف ، كهذا هك عوف ما ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ 

  ل مف دكف استذياّ في كتب المغض ،  
تػػرؾ فػػي الةوووػػض  جػػكاز جعػػؿ تػػرؾ المتعديػػة ءثنػػيف متعديػػة لكاحػػد :

، كالػدلوؿ عمػ  ذلػؾ  يكاػـ تتعدل لكاةد ،  مكا الذايي فاك ميصػكب عمػ  الةػاؿ 
 جػػازكا فػػي  عػػراب تػػرؾ المتعدوػػض جذيػػوف  ف تكػػكف متعدوػػض لكاةػػد  عػػد  عػػراب 
ـٍ  تىرىكىاي الميصكب الذايي ةاجن ج مععكجن ذايونا ، جاّ في  عراب ةكلل تعال  : (كى

(}ال ورة :  كفى ػػػاتو جك ويٍ ًصػػري { ((ك صػػػؿ التػػرؾ : التخموػػػض ، كوػػراد  ػػػل ًُٕفػػي ظيميمى
وور فوتعػػدل جذيوف...فػػإف ةميػػا هػػك متعػػد جذيػػوف كػػاف المععػػكؿ ايكؿ هػػك التصػػ

ف كػػاف تػػرؾ متعػػدونا لكاةػػد كػػاف  (...كاع ػػاتو الإػػمور ، كالمععػػكؿ الذػػايي (ًفػػي ظيميمى
))) ـٍ تىػػػرىكىاي ( ةػػػاؿ مػػػف الإػػػمور الميصػػػكب فػػػي (كى ػػػاتو (ًفػػػي ظيميمى
كهػػػذا وعيػػػي  (ُ( 

دوض لمععكؿ كاةد ،  عػد جكاز جعؿ كؿ (ترؾ( تعدٍت لمععكلوف ،  ف تككف متع
 عػػػراب الميصػػػكب الذػػػايي ةػػػاجن ج مععػػػكجن ذايونػػػا ، كهػػػذا هػػػك الةػػػؽ ، كهػػػذا مػػػا 

 ويط ؽ عم  ظفك كجموع  خكاتاا .
ردك مػػػػف  فعػػػػاؿ التةكوػػػػؿ عيػػػػد اليةػػػػاة التا عػػػػض يخػػػػكات ظػػػػف ردَّ : -ٕ

 تيصب مععكلوف عيدما تككف  معي  صوكر ، كوكؿ ع د ا  ف الز ور : 
 رم  الةدذاف يسكة  ؿ ةرب     مودار سمدفى لل سمكدنا        
ا    كردك كجكهفك ال وض سكدنا          فردك  عكرهفك السكد  وإن

كةػػاؿ  (ِ( ، ك((ردك فػػي معيػػ  التصػػوور كالتةكوػػؿ(( كالسػػمكد : السػػككت كالةػػزف
ـك الػػػدكتكر فاإػػػؿ السػػػامرائي : ((الػػػردح : صػػػرؼ ال ػػػيّ كرجعػػػل  لػػػ   همػػػل ، ذػػػ

ملف معي  التصوور ، كوكلل :    إي

                                                 

 . ُٓٔ/ُ( الدر المصكف ُ(

 . ْْٓ/ُكهمع الاكامع  ّٓ/ِكةا وض الص اف  َّْ/ُ( ويظر :  رح ا ف عووؿ ِ(
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ا    كردك كجكهفك ال وض سكدنا((                        (ُ(فردك  عكرهفك السكد  وإن
كالةوووػػض  يكػػل ج تإػػموف كج تصػػوور كج يصػػب لمععػػكلوف ، ةػػاؿ ا ػػف فػػارس : 
((الػػػراّ كالػػػداؿ  صػػػؿ كاةػػػد مطػػػرد ميوػػػاس كهػػػك رجػػػع ال ػػػيّ ، توػػػكؿ : رددتي 

ػػا مجوئاػػا  (ِ(  رده رًدا ، كسػػملي المرتػػٌد ؛ يفك ردك يعسػػل  لػػ  كعرهػػا(( ال ػػيّ  مك
 في  وت ال اعر  معي  التصوور في ةكلل

ا    كردك كجكهفك ال وض سكدنا          فردك  عكرهفك السكد  وإن
فإيكل مما وجب التيكول  ل  ف  عر ال عراّ ككّـ ال  ر  صعض عامض كائينا مف 
كايكا ، كماما  مغت فصاةتاـ  ذا جاز  ف وعتمد عمول في توعود الوكاعد 
العامض فإيكل وجب  ف ج ويعتمد عمول في توعود الوكاعد الخاٌصض ج في مجاؿ 

اـ ج وعيكف  المعايي المغض كج في مجاؿ اليةك ، يفك ال  ر في كّم
الخاصض ؛  ؿ كذورنا ما وإعكف ايلعاظ  عإاا مكاف  عض ما توار ت 
ّن  معايواا مف دكف  ف ويعيىكا  العركؽ المعيكوض الخاصض  وياا ، فّ واماـ مذ
ـى   ف وإعكا لعظ عدك مكاف ظفك  ،  ك ظفك مكاف عدك ،  ك  ف وإعكا لعظ عم

ـى  ، كوكؿ ل ود : ةس تي التو  كالجكد خور  مكاف ةسبى ،  ك ةسب مكاف عم
تجارة  ، فاذا كّـ ال  ر ، كج سوما  ذا كايت هذه الوإوض تتعمؽ  الكزف 
ال عرم ، فال اعر ماما  مغت فصاةتل كةرصل عم  تكخي العصاةض ، فإيكل 
كذورنا  ؿ دائمنا ما وإةي  الكّـ ايفص  ك التركوب ايدؽ كاي م، مف  جؿ 

 زف  وتل ال عرم كوكؿ ال اعر المذككر :  ف ج وكسر ك 
ا        كردك كجكهفك ال وض سكدنا          فردك  عكرهفك السكد  وإن

فايفص  كايةرب  ل  مإمكف معي  ال وت استعماؿ صوكر ج ردك ؛ يفك 
صوكر تعيي تةكوؿ ال يّ مف ةالض  ل  ةالض ،  مكا ردك فعواا معي   رجاع 

                                                 

 .ِٖ/ِ( معايي اليةك ُ(

 . ِّّ( مواووس المغض ص ِ(
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يكما هذا مكاف صوكر ،  م : مف ال يّ  ل   صم ل ؛ كلوس هذا مكاياا ، كاع
 ايفص   كاي م،  مكا  ف وواؿ

ا    كصوكر كجكهفك ال وض سكدنا        فصوكر  عكرهفك السكد  وإن
ا    ك  ف وواؿ :   فردك  عكرهفك ال وض سكدنا     كردك كجكهفك السكد  وإن

المغكوض ، ككاف وعمـ  يكل مف ايفص   ف كةد وككف ال اعر وعمـ  اذه الةوووض 
وستعمؿ صوكر ج ردك ، لكيكل اإطر  ل  مخالعض استعماؿ التركوب ايدؽ 
كاي م، ؛ مف  جؿ المةافظض عم  سّمض كزف ال وت ال عرم ، كؿ هذا 

 وةصؿ في كّـ ال  ر ، كج وةصؿ ال تض في كّـ ا س ةايل عم  . 
وكر   وعدح تةروعنا لدجلتاا في كؿ  اهد ةالكا  ايكاا  فجعؿ ردك  معي  صى

كردت فول متعدوض جذيوف ، كهذا هك عوف ما ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ  ل 
 مف دكف استذياّ في كتب المغض ، 

فػػػالرد وعيػػػي  رجػػػاع ال ػػػيّ  لػػػ  مصػػػدره ، ك صػػػمل ،  ك وعيػػػي  رجػػػاع 
ا ، كوكلػػل ال ػػيّ  لػػ  مػػا كػػاف عموػػل ، كهػػذا هػػك معيػػاه  ويمػػا كرد فػػي كتػػاب 

ـٍ كيعكػاران(}ال ورة :  ػاًيكي ٍف  ىٍهًؿ اٍلًكتىاًب لىٍك وىػريدحكيىكيـ ملػف  ىٍعػًد ً ومى دك كىًذوره مل تعال  : (كى
(} ؿ عمػراف : َُٗ ـٍ كىػاًفًروفى اًيكي { كةكلػل ََُ{ كةكلل تعال  : (وىريدحككيـ  ىٍعًد ً ومى

وح  ولٍوتـي ً تىًةوكضو فىةى ذىا ةي { كةكلػل ٖٔكٍا ً اىٍةسىػفى ًمٍياىػا  ىٍك ريدحكهىا(}اليسػاّ : تعال  : (كىاًع
ٍويياىا(}الوصص :  دىٍديىاهي ً لى   يملًل كىٍي تىوىرك عى ـك ُّتعال  : (فىرى { كةكلل تعال  : (ذيػ

(}التوف :  دىٍديىاهي  ىٍسعىؿى سىاًفًموفى  {ٓرى
في ردك جكاز جعؿ ردَّ المتعدية لمفعكليف متعدية لمفعكؿ كاحد :  

الةوووض تتعدل لكاةد ،  مكا الذايي فاك ميصكب عم  الةاؿ ، كالدلوؿ عم  
ذلؾ  يكاـ  جازكا في  عراب ردك المتعدوض جذيوف  ف تككف متعدوض لكاةد ،  عد 

(لىٍك :   عراب الميصكب الذايي ةاجن ج مععكجن ذايونا ، جاّ في  عراب ةكلل



1251 

 

((ك(كيعكاران( ةاؿ مف الكاؼ  {َُٗـٍ كيعكاران(}ال ورة : وىريدحكيىكيـ ملف  ىٍعًد ً ومىاًيكي 
 (ُ( كالموـ ، كوجكز  ف وككف مععكجن ذايونا ؛ يفك وردح  معي  وصٌور((

(} ؿ عمراف :   ـٍ كىاًفًروفى اًيكي { ََُكةكلل تعال  : (وىريدحككيـ  ىٍعًد ً ومى
ي  صوكر فويصب ((ةكلل تعال  : (وىريدحككيـ( ردك : وجكز  ف ويإمكف مع

))  (ِ( مععكلوف...كوجكز  ف ج وتإمف فوككف الميصكب الذايي ةاجن
كهػػػذا وعيػػػي جػػػكاز جعػػػؿ كػػػؿ ردك تعػػػدٍت لمععػػػكلوف ،  ف تكػػػكف متعدوػػػض 
لمععػػكؿ كاةػػد ،  عػػد  عػػراب الميصػػكب الذػػايي ةػػاجن ج مععػػكجن ذايونػػا كمػػف دكف 

 ع  خكاتلتإموف ، كهذا هك الةؽ ، كهذا ما ويط ؽ عم  ظفك كجمو
المبحث السادس : النصب عمى نزع القافض كالتضميف بيف الشعر كالقرآف 

 الكريـ 
تعركفيػػا مػػف خػػّؿ هػػذا ال ةػػث  م اةذػػل الخمسػػض السػػا وض  لػػ  ةإػػوتوف 
عػػامتوف ، ايكلػػ  :  فك اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض كالتإػػموف ج كجػػكد لامػػا 
فػػي الوػػر ف الكػػروـ ، كالذايوػػض :  فك اليةػػاة كالمعسػػروف كذوػػرنا مػػا كجػػدتياـ وصػػعكف 

ا  لػػػ  الوكاعػػػد لغػػػض الوػػػر ف الكػػػروـ ،  اياػػػا جػػػاّت عمػػػ  غوػػػر ايصػػػؿ ؛ اسػػػتيادن 
ة  لػ  ةػٌد التخمػض  ػالمةف  اليةكوض التي استي طكها مف   ػعار العػرب ، المممػّك
الميتىعىمكد فول ، كهذا ما اعترؼ  ل المغكوكف تةػت اسػـ : الإػركرات ال ػعروض ، 
ككاف ايىكل   اـ  ف وعكسكا هػذه المعادلػض ؛ يفك الػذم دفعاػـ  كؿ مػرة لكإػع 

ك دافع الةعاظ عم  لغض الور ف الكروـ مػف الإػواع ، الم يات ايكل  لميةك ، ه
ؿ  مف ةاجػض  لػ   فاذا هك الدافع ايساسي ، فمكجه لما كجد صياع اليةك اييكى
اسػػتي اط ةكاعػػد المغػػض ، ككتا تاػػا كتعمماػػا كتعموماػػا لأ يػػاّ كايةعػػاد ، فالةعػػاظ 

ككػػػذب  عمػػػ  لغػػػض الوػػػر ف الكػػػروـ  كػػػاف الػػػدافع الكةوػػػد لي ػػػاة اليةػػػك العر ػػػي ،

                                                 

 .ٕٔ/ِكويظر : الدر المصكف  ٖٗ/ُ( الت واف في  عراب الور ف ُ(

 . ِّٗ/ّ( الدر المصكف ِ(
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كافترل مف ادع  ،  ايكل كايت مع هذا الدافع  دكافع الوكموض العر وض ، كالدكافع 
 (ُ(اججتماعوض 

كلػػػػك صػػػػٌ  هػػػػذا اجدعػػػػاّ ، لةعظػػػػت هػػػػذه الػػػػدكافع  ػػػػاةي المغػػػػات مػػػػف 
الإػػواع ، ك ك ػػر دلوػػؿ عمػػ  ذلػػؾ ،  فك المغػػات العالموػػض كافػػض التػػي عاصػػرت 

ذياّ ، فوػػػػػد ت ػػػػػدلت كتغوػػػػػرت يػػػػػزكؿ الوػػػػػر ف ، إػػػػػاعت جموعاػػػػػا مػػػػػف دكف اسػػػػػت
كتعرعػت  لػ  عػدة لغػات ، ا تعػدت جموعاػا عػف لغػض ايـ  صػعض  ساسػوض ،  ٌج 
المغض العر وض ، فود ةعظاا الور ف الكروـ مػف  ف تت ػدؿ كتتعػرع ، ةتػ  اسػتمرار 
التػػػالوؼ فػػػي اليةػػػك العر ػػػي كػػػاف سػػػ  ل اسػػػتمرار كجػػػكد الوػػػر ف الكػػػروـ مةعكظنػػػا 

 ذ لكج الور ف الكروـ لتغورت المغض العر وػض  رمتاػا  عػد ك مسايل العر ي الم وف ؛ 
 عصر اليزكؿ في غإكف  إعض ةركف ، كايوطع التالوؼ في اليةك العر ي .

فود كايت الغاوض ايكل  كايساسوض التي دفعت اليةػاة ،  ككؿ مػرة  لػ   
كتا ػػض اليةػػك ، هػػي  ف يسػػتي ط ةكاعػػد المغػػض مػػف الوػػر ف الكػػروـ ، لمةعػػاظ عمػػ  

ض كتاب ا مف الإواع مف جاض ، كليتعمـ هذه الوكاعد المسػتي طض ميػل مػف لغ
 جاض  خرل ، ليككف عم  صمض  مغض الور ف الكروـ ليعول كيعامل  

هػػػذه هػػػي الغاوػػػض التػػػي عاهػػػد  اػػػا ر اػػػـ عمػػػ  تيعوػػػذها  ةػػػذافورها ركاد 
ؿ ، لكػػػػف الػػػػذم و ػػػػدك  فك الخمػػػػؼ ارتػػػػدكا عمػػػػ   د ػػػػاره ـ ، اليةػػػػك ، ككتكا ػػػػل اييكى

كغوػػركا ك ػػدكلكا ، فاػػـ  ػػدجن مػػف  ف وسػػتي طكا ةكاعػػد المغػػض مػػف الوػػر ف الكػػروـ ، 
كوخإعكا لاا لغض العرب ، استي طكها مف   عار العرب ، ذـ راةكا فاخإػعكا 
لاػػا لغػػض الوػػر ف الكػػروـ ، ةتػػ  ةكمػػكا ، اسػػتيادنا  لواػػا ، عمػػ  كذوػػر مػػف  وػػات 

 كتاب ا  ال ذكذ .  

                                                 

، كالمػػػدارس اليةكوػػػض لخدوجػػػض  ُِ( ويظػػػر : : المػػػدارس اليةكوػػػض ل ػػػكةي إػػػوؼ ص  ُ(
  ٓٔ-ْٔ/ُالةدوذي 
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فك اليةػاة  ذػركا ال ػعر العر ػي عمػ  الوػر ف الكػروـ كالعجوب كالغروب   
فػػي صػػواغض ةكاعػػد المغػػض ، عمػػ  الػػرغـ مػػف  جمػػاعاـ عمػػ   ف ال ػػعر العر ػػي 
مةكػػػػكـ  ػػػػالكزف كالوافوػػػػض ؛ ممػػػػا وجعػػػػؿ ال ػػػػاعر مإػػػػطًرا لمتإػػػػةوض  ػػػػالمعي  
ك التركوػػب ايفإػػؿ مػػف  جػػؿ الةعػػاظ عمػػ  كزف ال ػػعر ككةػػدة الوافوػػض ، فمػػف 

اختمػػؽ فوػػل ياظمػػل مػػا اإػػطر  ف وختموػػل ، اختمػػؽ اليةػػاة ، هػػذا ال ػػعر الػػذم 
 الوكؿ  اليصب عم  يزع الخافض .

كو ػػدك  ف الػػذم ةمػػؿ اليةػػاة عمػػ  الوػػكؿ  اػػذا الوػػكؿ المختمػػؽ إػػواع  
دجلػػػض ةػػػرؼ الجػػػر ، ممػػػا اإػػػطرهـ  لػػػ    عػػػراب اجسػػػـ مجػػػركرنا اسػػػتيادنا  لػػػ  

ا ، لػذلؾ لػـ وتعػدد اجسػـ لعظل ج  ل  دجلتل ،  خّؼ  عرا ل ميصك نا كمرفكعن 
المجػػركر ،  ويمػػػا تعػػػددت  يػػػكاع ايسػػماّ الميصػػػك ض ةسػػػب دججتاػػػا ، فايػػػاؾ 
المععػػكؿ  ػػل ، كالمععػػكؿ معػػل ، كالمععػػكؿ يجمػػل ، كالمععػػكؿ فوػػل ، كالتمووػػز ، 
ػػػػا تعػػػػددت  يػػػػكاع ايسػػػػماّ  كالةػػػػاؿ ، كغورهػػػػا مػػػػف الميصػػػػك ات  ، كلاػػػػذا  وإن

ذػػؿ هػػذا فػػي ايسػػماّ المجػػركرة ، لعػػدـ ايخػػذ المرفكعػػض ،  ٌج  يكػػل لػػـ وةصػػؿ م
 دججت الةركؼ الجارة التػي عممػت فواػا الجػر ، كلعػؿ السػ ب فػي ذلػؾ كذػرة 
ةػػػػػركؼ الجػػػػػر مػػػػػف جاػػػػػض ، كتعػػػػػدد دججت الةػػػػػرؼ يعسػػػػػل إػػػػػمف السػػػػػواةات 
المختمعض مف جاض ذايوض ، كصعك ض تةدود دجلض الةػرؼ  ةواينػا مػف جاػض ذالذػض 

مت اليةاة وكتعكف  إعراب ما جر  ايةرؼ مجركرنا ؛ فاذه ايمكر مجتمعض جع
، مػػػػف دكف  ف وصػػػػطمةكا عمػػػػ  تسػػػػموتل  مػػػػا دٌؿ عموػػػػل الةػػػػرؼ ، ممػػػػا جعػػػػؿ 
التعرؼ  ل  مغزل التةكؿ مف الجر  لػ  اليصػب ، وةتػاج  لػ  كػدٍّ فػي الػذهف 
، فماؿ اليةاة لتواعساـ عف  يعاـ اليظػر فػي دجلػض كػؿ مجػركر،  لػ  اخػتّؽ 

  يزع الخافض ، كج وخع   فك اجدعاّ  تساكم دجلض الجػر الوكؿ  اليصب عم
 كاليصب طمس لمةوووض كتةروؼ لممعي  المراد  .

كاليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض ةػػد وكػػكف لػػل كجػػكد فػػي  ػػعر العػػرب ،  
ذلػػؾ  فك ال ػػاعر العر ػػي مةكػػكـ  ػػالكزف ، فػػإذا جػػاّ ال وػػت ج وسػػتووـ كزيػػل  ٌج 
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: لػػػػـ ويصػػػػب ، ييكػػػػل  راد معيػػػػ    ةػػػػذؼ الجػػػػار ةذفػػػػل كيصػػػػب اجسػػػػـ ،  م
اليصػػػػب ، فعػػػػي هػػػػذه الةالػػػػض ومكػػػػف  ف وكػػػػكف فػػػػي ال ػػػػعر يصػػػػب عمػػػػ  يػػػػزع 
ػا التجػاّ ال ػاعر  لوػل  الخافض ، يفك هذا هك مراد ال اعر ، كمما سػككغ   وإن
؛  فك فػػػػي تراكوػػػػب الكػػػػّـ معػػػػايي متوار ػػػػض ، ك فك ال ػػػػاعر ج وعيوػػػػل  رادة هػػػػذه 

لمعيػػ  ا جمػػالي و ػػمماما ، فاػػك  ف ةػػاؿ : تمػػركف المعيػػ   ك ذاؾ ، مػػا داـ ا
 الػػدوار ،  ك عمواػػا ،  ك ةكلاػػا ،  ك فكةاػػا ،  ك ةػػاؿ : تمػػركف الػػدوار ، فعػػي 
جموع هذه التراكوب ةد  راد معي  : المركر  الدوار ، لػذلؾ جػاز  ف ووػاؿ ،  ك 

  ف وعرب (الدوار( في  وت ال اعر 
ـي       كف الدوارى كلـ تىعيكجكا        كّميكـ عميك  ذنا ةرا تمرح

 

 ايػػل ميصػػكب عمػػ  يػػزع الخػػافض ، ييكػػل ةػػد  راد معيػػ  جػػره  ال ػػاّ ، 
كلـ وةذؼ ال اّ كويصب اجسـ  ٌج اإطرارنا لعظًوا ، كةد تودـ است ااد اليةػاة 

الػػػدوار ،  ك  اػػػذا ال وػػػت عمػػػ   ػػػذكذ ةػػػرؼ الجػػػر ، كةػػػالكا ايصػػػؿ : تمػػػركف  
تمركف عم  الدوار ، كةالكا : مذهب الجماكر  فك ةذؼ ةػرؼ الجػر هيػا  ػاذ 

كايمػػػر ةػػػد واػػػكف لػػػك ةصػػػركا  (ُ(ج ويوػػػاس ،  ػػػؿ ووتصػػػر فوػػػل عمػػػ  السػػػماع 
العمػػؿ  اػػذا الوػػكؿ المختمػػؽ عمػػ  كػػّـ العػػرب ، كلػػـ تتعػػدك مآخػػذه لغػػض الوػػر ف 

 الكروـ .
ل ػػػػذكذ ، ييػػػػل مةكػػػػـك  ذف ةػػػػد وصػػػػ  الةكػػػػـ عمػػػػ  ةػػػػكؿ ال ػػػػاعر  ا 

 الكزف ال عرم ، فال اعر العر ي ج وعيوػل اجخػتّؼ فػي المعيػ  ،  ػوف ذكػر 
ةػػػرؼ الجػػػر كةذفػػػل ،  كذػػػر ممػػػا وعيوػػػل سػػػّمض  ػػػعره مػػػف  ف وختػػػؿ كزيػػػل ؛ 
فال  ر ج واماـ اليظر  ل  جزئوػات المعػايي ، فاػك وعٌ ػر عياػا كوعمػا اتعػؽ ، 

ل ج وامػػل  ف  خطػػا كلػػـ وصػػب فػػي مػػا داـ ةػػد  صػػاب المعيػػ  العػػاـ ، كمػػا  يكػػ

                                                 

 . ِّٕ/ِ( ويظر : المواصد اليةكوض  :  ُ(
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دةائؽ ايمكر ؛ ييل  لـ و ذ عػف  ةرايػل ، فاػذا  هػك كػّـ ال  ػر ، ككػّـ ا 
 عم  خّفل .

ةاؿ ا ف ةتو ض : ((ييكل ةد وجكز فػي ال ػعر ، مػا ج وجػكز فػي الكػّـ 
   (ُ( ؛ جإػػػطرار ال ػػػاعر  لػػػ  ذلػػػؾ ؛  ةامػػػض كزف ال ػػػعر ، كتػػػالوؼ الوػػػكافي((

 ف عصعكر في كتا ل إرائر ال عر : ((اعمـ  فك ال عر لمكا كاف كّمنا كةاؿ ا
مكزكينػػا ، وخرجػػل الزوػػادة فوػػل كالػػيوص عػػف صػػةض الػػكزف ، كوةومػػل عػػف طروػػؽ 

 (ِ( ال عر ،  جاز العرب فول ما ج وجكز في الكّـ((
كإمكف ا ف عصعكر كتا ل هذا ،  يكاعنا كذورة مف الإركرات ال عروض 

دخمل اليةاة في  ػاب اليصػب عمػ  يػزع الخػافض ، فوػاؿ : ((كميػل ، مياا ما  
ةػػذؼ ةػػرؼ الخعػػض مػػف المعمػػكؿ ، ككصػػكؿ العامػػؿ  لوػػل  يعسػػل لمإػػركرة ، 

 ت  وانا لل  العامؿ الذم وصؿ  يعسل ، يةك ةكؿ جر ر : 
ـي     كفى الدلوارى كلـ تىعيكجكا            كّميكـ عميك  ذنا ةرا  تىميرح

 وار ، كةكؿ اليا غض : ورود : عم  الد
 (ّ(ف تح كافى العائدات فر ييي       هراسنا  ل ويعم  فرا ي كويو ىبي           

وروػػد : فر ػػف لػػي ، فةػػذؼ الػػّـ ك كصػػؿ الععػػؿ  لػػ  الإػػمور  يعسػػل ، كمذػػؿ 
 ذلؾ ةكؿ ا خر 

 تىةفح فت دم ما  اا مف ص ا ضن  ك خعي الذم لكج ايس  لوإايي     
((ورود : لوإ    (ْ( عميك

                                                 

 . ُِْ( تمووف المتعمـ مف اليةك ص  ُ(

 . ٕ( ص  ِ(

 . ِِ( ويظر : دوكاف اليا غض الذ وايي ص  ّ(

 . ُُْ( إرائر ال عر ص  ْ(
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كلككف  كاهد اليصب عمػ  يػزع الخػافض السػماعي غوػر الميطكػرىد فػي 
الور ف الكروـ ، التي  سطيا الوكؿ في يمػاذج مختػارة مياػا ، ةػد عػدكها اليةػاة ، 
عرا ػػل ، كتوسػػوره ،  ػػاذة ، ةريكهػػا كسػػاككها  ك صػػةاب كتػػب معػػايي الوػػر ف ، كاع

ر فػػػػي كتا ػػػػل : إػػػػرائر  الإػػػػركرات ال ػػػػعروض التػػػػي است ػػػػاد  اػػػػا ا ػػػػف عصػػػػعك 
ال عر، التي ج تجكز فػي سػعض الكػّـ ، كةػد  رجػاتي الةػدوث عػف  عػض هػذه 
ال كاهد ؛ ي وف مف خّلاا هذه الةوووض فػي هػذا الم ةػث ، مػف ذلػؾ مػا ةػالكه 

 في  عراب ال كاهد الور يوض ا توض : 
ّىؽى فىػًإفك  الشاود اءكؿ ٍف عىزىميكٍا الطكػ المٌػلى سىػًموعه  ، ةكؿ ا تعال  : (كىاًع

ًموـه(}ال وػػػرة :  تكػػػ ى وىٍ ميػػػ،ى :  كةػػػاؿ ا تعػػػال  {ِِٕعى ػػػاًح ةى ٍوػػػدىةى اليلكى ػػػكٍا عي (كىجى تىٍعًزمي
مىلي(}ال ورة :    {ِّٓاٍلًكتىابي  ىجى

ةاؿ اليةاس في  عراب ا وض الذايوض : (( م : عم  عودة اليكاح ، ذػـ 
كةػػػػاؿ الووسػػػػي :   (ُ( ((ةػػػػذؼ (عم (...كالةػػػػذؼ فػػػػي هػػػػذه اي ػػػػواّ ج ووػػػػاس
)) كةاؿ   ك ال ركات   (ِ( (( م : عم  عودة اليكاح ، فمما ةذؼ الةرؼ يصبى

 ف ايي ارم : (( ف وككف ميصك نا عمػ  توػدور ةػذؼ ةػرؼ الجػر ، كتوػدوره : 
كج تعزمػػػػكا عمػػػػ  عوػػػػدة اليكػػػػاح ، فةػػػػذؼ ةػػػػرؼ الجػػػػر ، فاتصػػػػؿ الععػػػػؿ  ػػػػل 

ّىؽى فىػػًإفك المٌػػػلى كةػػاؿ العك ػػرم : ((ةكلػػل تعػػػال (ّ(فيصػػ ل((  ػػكٍا الطكػػ مي ٍف عىزى   : (كىاًع
ًموـه(}ال ورة :  { :  م عم  الطّؽ ، فممػا ةػذؼ الةػرؼ يصػبى ، ِِٕسىًموعه عى

( عمػػػ  (يػػػكل( فعػػػداه  غوػػػر ةػػػرؼ((  ػػػؿى (عػػػـز مى كوجػػػكز  ف وكػػػكف ةى
كةػػػاؿ :  (ْ(

تكػ ى وىٍ ميػ،ى اٍلًكتىػابي  ىجى  {  م : عمػ  ِّٓمىػلي(}ال ورة : (((كىجى تىٍعًزميكٍا عيٍودىةى اليلكىاًح ةى
                                                 

 . ّٕٕ/ِ، كويظر ال ةر المةوط لأيدلسي :  ٗٗ(  عراب الور ف ص  ُ(

 . ََُ/ُ( م كؿ  عراب الور ف :  ِ(

 ُُٔ/ُ( ال واف في غروب  عراب الور ف  ّ(

 . ُْٔ/ُ( الت واف في  عراب الور ف :  ْ(
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عوػػدة اليكػػاح ، كةوػػؿ : (تعزمػػكا(  معيػػ  (تيػػككا( كهػػذا وتعػػدل  يعسػػل ، فوعمػػؿ 
ّىؽى(  (ُ(عممػػل((  ػػكٍا الطكػػ مي ٍف عىزى كجػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف  : ((ةكلػػل تعػػال  : (كىاًع

 ) في يصب الطّؽ كجااف :  ةدهما :  يكل عم   سواط الخافض ؛ يفك (عػـز
( معيػػ  (يػػكل( فويتصػػب مععػػكجن  تعػػدل  ػػػ(ع م (...كالذايي :  ف تيإػػملف (عػػـز

ٍوػدىةى اليلكىػاًح((ِ( ل((  ا في  عراب: ةكلل تعال  : (كىجى تىٍعًزميكٍا عي :   كجاّ فول  وإن
ملف  ((ةكلل (عودة( في يص ل ذّذض  كجل :  ةدها :  يكل مععكؿ  ل عم   يكل إي

( معيػػػػ  مػػػػا وتعػػػػدل  يعسػػػػل ، كهػػػػك ( تيػػػػككا(  ك (ت ا ػػػػركا( كيةػػػػك ذلػػػػؾ ، (عػػػػـز
 ) كالذػػايي :  يكػػل ميصػػكب عمػػ   سػػواط ةػػرؼ الجػػر ، كهػػك (عمػػ ( فػػإفك (عػػػـز
وتعدل  اا... كالذالػث :  يكػل ميصػكب عمػ  المصػدر فػإفك المعيػ  : كج تعوػدكا 

كةػػاؿ الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي : ((كةػػد ويإػػمكف فعػػؿ جـز معيػػ   ( ّ(عوػػدة(( 
ػػػػاًح(}الوورة :  ٍوػػػػدىةى اليلكى ػػػػكٍا عي { يفك ِّٓفعػػػػؿ متعػػػػد ، كوكلػػػػل تعػػػػال  : (كىجى تىٍعًزمي

ملف معي  : كج تيككا(( ( فعؿ جـز ، كةد إي  (ْ((عـز
كلوف : ت ػػوكف ممػػا توػػدـ يومػػل مػػف  ةػػكاؿ  هػػؿ المغػػض كالتعسػػور  فك كػػّ الوػػ 

( ج  اليصػػػب عمػػػ  يػػػزع الخػػػافض ، كالتإػػػموف ، ةػػػائـ عمػػػ   سػػػاس  فك (عػػػـز
( فػػػي  وتعػػػدل  لػػػ  مععكلػػػل  يعسػػػل ،  ػػػؿ وتعػػػدل  لوػػػل  ػػػػ(عم ( كةػػػد جػػػاّ (عػػػـز
ا وتػػوف متعػػدونا  لػػ  مععكلػػل  يعسػػل ، خػػّؼ ايصػػؿ كمػػا ظٌيػػكا ، كعػػدكا ذلػػؾ 

مػ   عػراب كػؿٍّ مػف   كاجن وةتػاج  لػ  ةػٌؿ ، فةمكػكه عمػ   ةػد كجاػوف :  مكػا ع
 ) ػػا عمػػ  تإػػموف (عػػـز مك (الطػػّؽ( ك(عوػػدة( ميصػػك نا عمػػ  يػػزع الخػػافض ، كاع
معيػ  (يػكل( . هػذا مػا  جمػع عموػل اليةػاة ، كالمعر ػكف ، كالمعسػركف ك جمعػػكا 

                                                 

 . ُِٓ/ُعراب الور ف  :( الت واف في   ُ(

 . ّْٓ/ِ( الدر المصكف :  ِ(

 .ْٖٓ/ِ( الدر المصكف :  ّ(

 ُّ/ّ( معاتي اليةك  ْ(
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ػػا عمػػ   فك  العػػـز فػػي ا وػػض ايكلػػ  ، وعيػػي :  التصػػموـ عمػػ  الطػػّؽ ،   وإن
 (ُ(عودة اليكاح  كفي ا وض الذايوض ، وعيي : العـز عم 

 فك  عػػػراب كػػػؿٍّ مػػػف (الطػػػّؽ(  فػػػي ا وػػػض ايكلػػػ  (كعوػػػدة( فػػػي ا وػػػض 
 ، ) الذايوض ، ميصك نا عم  يزع الخافض ،  ك  عرا ل مععػكجن  ػل  تإػموف (عػـز

 معي   (يكل( ، فاسد ، ك اطؿ ، كج وص  ، لما واتي : 
، ذهب اليةاة كالمعسركف  لػ  الوػكؿ  اليصػب عمػ  يػزع الخػافض -ُ

(  في كّـ العرب وتعدكل   ك  ل  الوكؿ  التإموف، استيادنا  ل   فك الععؿ (عـز
 لػػ  مععكلػػل  ةػػرؼ الجػػر (عمػػ (  كلاػػذا ةػػالكا  ػػافك التوػػدور فػػي ا وػػض ايكلػػ  : 
ف عزمكا عم  الطػّؽ ،  ك: كج تيػككا الطػّؽ ، كفػي ا وػض الذايوػض  توػدور :  كاع

كج تيػككا عوػدة اليكػاح ،  ٌج  فك المعجمػات كج تعزمكا عم  عوػدة اليكػاح ،  ك: 
المغكوػػػض يومػػػت جػػػكاز الػػػكجاوف عمػػػ  ةػػػد سػػػكاّ ، فوػػػد جػػػاّ فػػػي كتػػػاب العػػػوف 

ةػػػػاؿ : وعتػػػػـز  (ِ(لمخموػػػػؿ : ((كالرجػػػػؿ وعتػػػػـز الطروػػػػؽى فومإػػػػي ، كج ويذيػػػػي(( 
الطروؽى ، ج : وعتـز عم  الطروؽ ، كجاّ في تاذوب المغػض لأزهػرم ، مػادة ، 

(}مةمػػػػػد : عػػػػػـز : ((ةػػػػػاؿ  ـى ايٍمري ػػػػػزى { سػػػػػمعتي ُِا ، عػػػػػز كجػػػػػؿ : (فىػػػػػًإذىا عى
( هك  ـى ايٍمري الميذرم ووكؿ : سمعت   ا الاوذـ ووكؿ في ةكلل تعال  : (فىًإذىا عىزى
ـي ايمػػػري ، كج وىٍعػػػًزـي ، كالعػػػـز لإليسػػػاف ، ج  يكمػػػا ويٍعػػػزى فاعػػػؿ معيػػػاه المععػػػكؿ ، كاع

ـى  ػػزى ( فػػإذا جػػدك ايمػػر كلػػـز فػػرض الوتػػاؿ  لأمر...كةػػاؿ الزجػػاج : (فىػػًإذىا عى ايٍمػػري

                                                 

،  ََُ/ُ، كم ػػكؿ  عػػراب الوػػر ف لمووسػػي  ٗٗ( ويظػػر :  عػػراب الوػػر ف لميةػػاس ص  ُ(
، كالت وػػػاف فػػػي  عػػػراب الوػػػر ف  ُِٔ-ُُٔ/ُكال وػػػاف فػػػي غروػػػب  عػػػراب الوػػػر ف لأي ػػػارم 

، كال ةػػر المةػػوط ي ػػي  ِٓٓ/ِ، كمغيػػي ال وػػب ج ػػف ه ػػاـ  ُِٓ/ُ،  ُْٔ/ُلمعك ػػرم 
 . ّْٓ/ِ، كالدر المصكف  ْٓٔ/ِةواف 

 . ُُٔ( ص  ِ(
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، ةػػاؿ : هػػذا معيػػاه ، كالعػػرب توػػكؿ : عزمػػتي ايمػػرى ، كعزمػػتي عموػػل ، ةػػاؿ (ُ(
ًموـه(}ال ورة :  ّىؽى فىًإفك الٌملى سىًموعه عى ٍف عىزىميكٍا الطك    (ِ){((ِِٕا تعال  :  (كىاًع

( جػػازت  م :  ذا  إػعيا مػػا دؿ عموػل ةكلػػل تعػال  : (فىػػًإذى   ـى ايٍمػػري ػزى ا عى
 ذّذض  كجل : عـز ايمري ، كعزمتي ايمرى ، كعزمتي عم  ايمر . 

كةاؿ ايصعاايي : ((العـز كالعزومض : عود الومب عم   مإػاّ ايمػر 
، وواؿ : عزمتي ايمرى ، كعزمتي عمول ، كاعتزمت((
 )ّ) 

( فػػي تعػػدواا  يعسػػاا تػػا رة كةػػاؿ الةروػػرم : ((كوإػػاهي لعظػػض ( جمعػػتي
( فووػاؿ : عزمػتي عمػ  ايمػر ، كعزمتػل ،  ،ك ةرؼ الجر  يخػرل لعظػض (عزمػتي
تكػػػػػ ى وىٍ ميػػػػػ،ى اٍلًكتىػػػػػابي  ػػػػػاًح ةى ٍوػػػػػدىةى اليلكى ػػػػػكٍا عي كمػػػػػا ةػػػػػاؿ ، عػػػػػز كجػػػػػؿ : (((كىجى تىٍعًزمي

مىلي(}ال ورة :   (ْ({((ِّٓ ىجى
((كةػػػػاؿ ا ػػػػف  ػػػػٌرم : كووػػػػاؿ : عزمػػػػتي عمػػػػ  ايمػػػػر ، كعزمتيػػػػل ، ةػػػػاؿ 

 ارة اليككفمي : ايسكد  ف عم
 خمومىيك مف سيٍعدل  ًلمكا فسملما      عم  مروـ ج و عدي ا مروما    

 (ٓ( كةكجن لاا هذا العراؽ عزمًتل    فاؿ مكعد ة ؿ العراؽ فويعمما((             
ّى  كال اهد في ال وت : عزمًتل ، كةاؿ الورط ي : (( ووػاؿ : عػـز ال ػي

 (ٔ(سػػو كول : كالةػػذؼ فػػي هػػذه اي ػػواّ ج ووػػاس عموػػل((، كعػػـز عموػػل... ةػػاؿ 
ػػػا ، مػػػف  كفػػي المصػػػ اح الميوػػػر لمعوػػكمي : ((عػػػـز عمػػػ  ال ػػيّ ، كعزمػػػل عزمن

                                                 

عرا ل لمزجاج  ُ(  .  ُُ/ٓ( ويظر : معايي الور ف كاع

 . ِِْٓ/ّ( تاذوب المغض  ِ(

 . ّْٕ( المعردات في غروب الور ف : ص  ّ(

 .ُٔ( درة الغككاص : ص  ْ(

 . ّٓ/ّّ، كتاج العركس  ُّٗ/َُ( لساف العرب  ٓ(

 . ُِٗ/ّ( الجامع يةكاـ الور ف  ٔ(
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كةػػػػاؿ السػػػموف الةم ػػػي : ((العزومػػػػض : عوػػػد الومػػػب عمػػػػ    (ُ(  ػػػاب : إػػػرب((
 مإػػػاّ ايمػػػر ، كوتعػػػدل  يعسػػػل ، ك ػػػػ(عم ( ووػػػاؿ : عزمػػػتي ايمػػػر، كعزمػػػتي 

 (ِ(عمول(( 
ار  فك الزمخ رم  خذ  ما جاّ في كػّـ العػرب فػي تعسػوره لوكلػل كوظ

مىػلي(}ال ورة :  تكػ ى وىٍ ميػػ،ى اٍلًكتىػابي  ىجى ٍوػػدىةى اليلكىػاًح ةى { فوػػد ِّٓتعػال  : (كىجى تىٍعًزميػكٍا عي
ةاؿ : في  عراب هذه ا وض : ((مف : عزـى ايمرى ، كعزـى عمول((
 )ّ)  

ـ(   لػػ  مععكلػػل  يعسػػل ، كتعدلوػػل  لوػػل  فػػإذا جػػاّ فػػي المغػػض تعػػدلم (عػػز 
 ػػػػػ(عم (  فاػػػػؿ ذمػػػػض داع  عػػػػد ذلػػػػؾ  لػػػػ   عػػػػراب اجسػػػػـ الميصػػػػكب  عػػػػده فػػػػي 

( معي  (يكل( ؟!  ا وتوف، ميصك نا عم  يزع الخافض ،  ك تإموف (عـز
ف فػػي كتػػب اليةػػك ، كج سػػوما التػػي -ِ مػػف المعمػػكـ ، ككمػػا هػػك مػػدكك

اختصػػت   ػػرح ةػػركؼ المعػػايي ،  فك لكػػؿ ةػػرؼ مػػف ةػػركؼ الجػػر معيػػاه ، 
فوجػػػب فػػػي ال ػػػدّ  ف وؤخػػػذ هػػػذا المعيػػػ  فػػػي الةسػػػ اف ، فوجتاػػػد ال اةػػػث فػػػي 
اسػتي اط المعيػػ  المػػراد مػػف اسػػتعمالل فػػي السػػواؽ ، كلػػـ وسػػتعمؿ الوػػر ف الكػػروـ  

ف (ع ( متعدلونا  ل  مععكلل  ػ(عم (  لذلؾ يوكؿ :  يكػل لػك ةوػؿ فػي الكػّـ : كاع ـز
عزمػكا عمػػ  الطػّؽ ، يفػػاد تسػػموط العػـز عمػػ  الطػّؽ ؛ يفك (عمػػ ( دجلتاػػا 
العامػػػض هػػػي اجسػػػتعّّ  عمػػػ  ال ػػػيّ ، ةوووػػػض ،  ك مجػػػازنا ، فوكػػػكف المعيػػػ  

طػػّؽ ، ج عمػػ   مػػر  اسػػتعماؿ  (عمػػ ( كمػػا و ػػدك ةصػػر العػػـز عمػػ   مػػر ال
ػػا  روػػد  ػػل اجسػػتغياّ عػػف   خػػر غوػػره ، فعيػػد ةػػذؼ هػػذا الةػػرؼ ، سػػوككف ةتمن
معياه المذككر ، لوسػت دؿ  ػل معيػ   خػر ، كهػك معيػ  اليصػب ،  م : معيػ  
ّىؽى فىػػًإفك  ػػكٍا الطكػػ مي ٍف عىزى المععكلوػػض ، كهػػك الػػذم جػػيّ  ػػل فػػي ةكلػػل تعػػال  :  (كىاًع

                                                 

 . َْٖ( ص  ُ(

 . ُٕ/ّ(  عمدة الةعاظ في تعسور   رؼ ايلعاظ :  ِ(

 . َِٖ/ُ( الك اؼ  ّ(
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ًموـه(}ال ػػًموعه عى (  لػػ  مععكلػػل  يعسػػل ؛ ييكػػل ِِٕ وػػرة : المٌػػلى سى ػػدلم  (عػػـز { فوػػد عي
 روػػد  ف وسػػتكعب العػػـز الطػػّؽ ، كوةتػػكم عموػػل ، كو ػػممل مػػف كػػؿ جكاي ػػل ، 

عػف هػذا العػـز ؛  ك  رجػكعاؾ مجاؿ ،  ويعذ مف خّلػل المف دكف  ف وككف هي
ييكػػل  روػػػد الطػػػّؽ  صػػعض عامػػػض ، ك كػػػؿ دججتػػل ، هػػػذا مػػػف جاػػض كمػػػف جاػػػض 

رل ، فإيكل كما سواتي ،  فك الور ف الكروـ استعمؿ فعؿ العػـز ، كلػـ وسػتعمؿ  خ
فعػػؿ اليوػػض ؛ يفك العػػـز  ةػػرب  لػػ  الععػػؿ مػػف اليوػػض ، فاػػك  كلػػ  مػػف  ف وترتكػػب 
كمالػػل ، فإيكػػل لػػـ وسػػتعمؿ ةػػرؼ الجػػر  عموػػل الةكػػـ ، كلتةووػػؽ هػػذا الغػػرض كاع

فاصػؿ لعظػي ، لوكػكف ذلػؾ   وف فعؿ العػـز كالطػّؽ ، فمػـ وعصػؿ  ويامػا  ػام
ّن عم  ةرب العـز مف الطّؽ ، كمّصػوتل لػل ،  ك  فك الطػّؽ سػوعو ل ،  دلو

 كو ا ره ، ةصرت المدة ،  ـ طالت .
استيادنا  ل  الةوووض التي طاؿ ما   ريا  لواػا فػي الم ةػث ايكؿ ، -ّ

عظي  افك ةكؿ اليةاة كالمعسروف  اليصب عم  يزع الخافض ةائـ عم   ساس ل
 ةت ،  لذا كاف مف ال دواي  ف ج وتطرةكا  لػ  ةإػوض العػرؽ فػي الدجلػض  ػوف 
اليصب الػذم عموػل ا وتػاف الكرومتػاف ، ك ػوف الجػٌر الػذم عػٌدكه هػك ايصػؿ ، 
 ػػؿ صػػرةكا غوػػر مػػرة ، كمػػا مػػرك ،  لػػ   فك اليصػػب هػػك  معيػػ  الجػػر ، فاػػذا 

ا ع ذنػػا ، كهػػذا ماخػػذ وعيػػي ، مػػف ةوػػث لػػـ و ػػعركا ، الةكػػـ عمػػ   يكامػػا يصػػ 
 ك ور .

ت ػػػوكف كمػػػػا توػػػػدكـ فػػػػي الم ةػػػػث ايكؿ  فك اليةػػػػاة كالمعسػػػػروف عػػػػددكا -ْ
 ) ايفعاؿ التي جاز فواا اليصب عم  يزع الخػافض ، كلػـ وجعمػكا الععػؿ (عػـز
ػػػا  يكاػػػـ  دخمػػػكا يصػػػب اجسػػػـ  عػػػده فػػػي ا وتػػػوف  ، مػػػف  وياػػػا ، فاػػػذا وعيػػػي  وإن

، كهػذا مػا صػرح  ػل اليةػاس  يعنػا ،  وكلػل :  الكرومتوف إمف المكاإػع ال ػاذة
(( م : عمػػ  عوػػدة اليكػػاح ، ذػػـ ةػػذؼ (عم (...كالةػػذؼ فػػي هػػذه اي ػػواّ ج 
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ػػا ةػػوف ةريػػكه   ػػذكذ  (ُ( ووػػاس((  م هػػك ةػػذؼ  ػػاذ ،  كةػػد صػػرةكا  اػػذا  وإن
يصػػػب اجسػػػـ فػػػي ةػػػكؿ ال ػػػاعر : تمػػػركف الػػػدوارى ،   ٌج  يكاػػػـ اعتػػػذركا لكةػػػكع 

 ػػذكذ ، كسػػككغكه  لػػل ،  ةجػػض  يكػػل اإػػطر  لوػػل لممةافظػػض ال ػػاعر فػػي هػػذا ال
عمػػ  كزف ال وػػت ، كلاػػذا  دخمػػكه إػػمف الإػػركرات ال ػػعروض ، كةػػالكا  ػػافك هػػذا 

كالوػػر ف الكػػروـ لػػوس   ػػعر ، كهػػذا   (ِ(ال ػػذكذ مػػا جػػاز كةكعػػل   ٌج فػػي ال ػػعر
ا  فك الور ف الكروـ كةع في  ذكذ ، ج وجكز ، كج مسكغ لل  . وعيي  وإن

كهذا ادعػاّ إػميي  اطػؿ ، وجػب  ف ويتصػدكل لػل  وػكة ، فمػوس هيػاؾ 
 ػػذكذ فػػي الوػػر ف الكػػروـ ،  ػػؿ ال ػػذكذ فػػواـ كفػػي  مصػػطمةاـ : اليصػػب عمػػ  
يػػػزع الخػػػافض ، الػػػذم كػػػاف الػػػدافع  لػػػ  اختّةػػػل تواعسػػػاـ  فػػػي ال ةػػػث عػػػف 
كجػػداف العػػػرؽ الػػػدجلي  ػػػوف الجػػػر كاليصػػػب ، كعجػػػزهـ عػػػف التعػػػرؼ  لػػػ  سػػػٌر 

 ؿ مف ايكؿ  ل  الذايي .العدك 
ف ادعػكا ك ٌكػػدكا    -ٓ سػ ؽ  ف ةميػا  ػافك اليةػاة ، ك ت ػاعاـ المعسػروف ، كاع

 ٌف مصػػػدرهـ ايكؿ فػػػي المغػػػض ، هػػػك الوػػػر ف الكػػػروـ ،  ٌج  يكاػػػـ لػػػـ وجعمػػػكه فػػػي 
الكاةػػع كػػذلؾ ، ةتػػ   ٌياػػـ فػػي  عػػرا اـ لموػػر ف الكػػروـ كتعسػػورهـ لػػل ةػػٌدمكا عموػػل 

ّن ايصػؿ لغض العرب ، فمك ص دةكا فوما ادعكه ك لزمػكا  اػا  يعسػاـ ، لجعمػكا مػذ
(  ف وتعدكل  ل  مععكلل  يعسل ، ييكل  اذا ايصؿ جاّ في كتاب ا  في (عزـى
، لكف لمكا جعمكا  عر العرب ، مصدرهـ ايكؿ ، كايساسي في المغض ، ةاسػكا 

رإػػػػػػػي : لغػػػػػػض الوػػػػػػر ف  مغػػػػػػض العػػػػػػرب ، كإػػػػػػػركراتاـ ال ػػػػػػعروض ، فوػػػػػػد ةػػػػػػاؿ ال
ػػا،  ذا تعػػوكف  ػػا ةواسن (( كايخعػػش ايصػػغر وجوػػز ةػػذؼ الجػػار مػػع غورهمػػا  وإن
الجار ، كما في : خرجتي الدارى ، كلػـ وذ ػت ،  مػ  ةػد جػاّ فػي غورهمػا ،  مكػا 

                                                 

 . ّٕٕ/ِ، كويظر ال ةر المةوط لأيدلسي :  ٗٗ(  عراب الور ف ص  ُ(

،  ُُِ/ُ، كالػػػػػدر المصػػػػػكف  ُُْ-َُْ/ْ( ويظػػػػػر :  ػػػػػرح كافوػػػػػض ا ػػػػػف الةاجػػػػػب  ِ(
ِ/ُِٗ . 
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ـٍ  ٍوتىًيي يىٍةعيػدىفك لىايػ ػا  ىٍغػكى  ذكذنا كوكلل : تمركف الدوار...كةكلل تعال  : (ةىاؿى فىً مى
ٍسػػػػ ( }ايعػػػػراؼ ًصػػػػرىاطىؾى اٍلمي ـى تكػػػػ ى وىٍ ميػػػػ،ى ُٔتىًوو ػػػػاًح ةى ٍوػػػػدىةى اليلكى ػػػػكٍا عي { ك( كىجى تىٍعًزمي

مىػػػػلي( } ال وػػػػرة  (  ِّٓاٍلًكتىػػػػابي  ىجى ـٍ مىػػػػٍوكي يىػػػػاحى عى ّى جي ـٍ فىػػػػ { ك( ىف تىٍستىٍرًإػػػػعيكٍا  ىٍكجىدىكيػػػػ
ػػػملف الػػػّـز معيػػػ  المتعػػػدم ، ِّّ}ال وػػػرة  {  كايىكلػػػ  فػػػي مذمػػػل  ف ووػػػاؿ : إي

زكف الػدوار ، كيلػزمفك صػراطؾ ، كج تيػككا عوػدة اليكػاح ، كترإػعكا  م : تجػك 
 ( ُ( كجدكـ ةت   ج وةمؿ عم  ال ذكذ(( 

فود صركح الرإي  افك اليةاة ةد ةكمكا عم  ةكلل تعال  : (كىجى تىٍعًزميكٍا 
{  ال ذكذ ؛ ييكل خّؼ ما جاّ في كّـ ِّٓعيٍودىةى اليلكىاًح (} ال ورة  : 

(  ػ(عم ( عم  يةك ما تكهمكا ، كجعمكا ال ذكذ في  العرب ، كهك تعدلم (عزـى
هذه ا وض وعادؿ  ذكذ ةكؿ ال اعر :  تمركف الدوار...  ؿ جعمكها  ميزلض 
كٌؿ  ذكذ ، لـ وجوزكا كةكعل في سعض الكّـ ، ككذلؾ سمطكا الةكـ يعسل 

الرإي  راد  ف عم  كؿ ال كاهد الور يوض التي جعمكها عم  يةكها ، ذـ  فك 
ومفك عم  ا س ةايل  إخراج كّمل ، تعال  ، مف هذا ال ذكذ عف طروؽ 
التإموف ، كالتإموف  ايل  اف اليصب عم  يزع الخافض ، هك مذمل ةكؿ 

  اطؿ كمختمؽ .
فود ةاس الرإي كّـ ا عم  كّـ ال اعر ، فكما اإطر  ل  

زكف الدوار ؛   عاد ال اعر تإموف : تمركف الدوار ، في ال وت معي  : وجك 
مف  ف ويتكاـ ةكلل  ال ذكذ ، فكذلؾ اإطر  ل   تإموف ايفعاؿ التي تعدكٍت 
ر متعدلوض  ل    ل  مععكلاا  يعساا في ا وات المذككرة معايي  فعاؿ  يخى
مععكلاا  صالض ، فاك  كل  عيده مف الةكـ عمواا  ال ذكذ ، كهذاف الوكجف 

الذايي ، فكما ج وجكز الةكـ عم   وات مف الور ف   ةدهما  ده  ك مر مف
الكروـ  ال ذكذ ، فكذلؾ ج وجكز تةروؼ دججتاا ، كالةوووض  يىل لوس في هذه 

                                                 

  َُْ – ُُْ/ْ(  رح كافوض ا ف ةاجب  ُ(
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ا وات كيةكها يصب عم  يزع الخافض ، كج تإموف ، فكّ الوكلوف مختمؽ 
رى ، ككذب كافتراّ ، ك ك ر دلوؿ عم  ذلؾ  فك ال اعر ةوف ةاؿ : تمركف الدوا

يكما اإطر ال اعر  ، فإيكل لـ ورد ال تض تإمويل معي  : تجكزكف الدوارى ، كاع
 ل  ةذؼ الخافض لوستووـ  اذا الةذؼ كزف ال وت ، كلـ وخطر   الل ما 

 ادعاه الرإي .  
هؤجّ هـ اليةاة الذوف التجؤكا  ل  التعسورات المعظوض ،  سوطاـ في 

 وات في الور ف الكروـ  ال ذكذ ،  ك  هذا الماخذ ، كهك  مكا  ف وةكمكا عم 
وميحكا عمول  ةؿ هذه ا  كاؿ ةسب زعماـ عف طروؽ ما سمكه التإموف ، 

 الذم وتإمف تةروؼ دججت ايفعاؿ 
ٍوػػػػػػػػػػدىةى  ػػػػػػػػػػكٍا عي كةػػػػػػػػػػاؿ اي ػػػػػػػػػػمكيي : ((التإػػػػػػػػػػموف ، يةػػػػػػػػػػك : (كىجى تىٍعًزمي

ػػػػاًح(}ال ورة :  (  ج وتِّٓاليلكى عػػػػدكل  ٌج  ػػػػػ(عم (  {  م : ج تيػػػػككا ؛ يفك (عػػػػـز
  (ُ(توكؿ : عزمتي عم  كذا(( 

 يةػػف ال  ػػر يكجػػب عمػػ  ا كوػػؼ ووػػكؿ ؟! ،  يةػػف ال  ػػر يعملػػـ ا  
كوػػؼ وكػػكف كّمػػل ؟! كوػػؼ تسػػي  ليةػػكم  ف وػػدكعي  فك ال ػػارئ ، عػػز كجػػؿ ، 

( عم  غور ما وجب ؟!    استعمؿ (عـز
ةاؿ الخموؿ فػي مػادة (يػكم( : ((اليػكل : التةػكؿ مػف دار  لػ  دار -ٔ

، كما كػايكا ويتػككف ميػزجن  عػد ميػزؿ ، كالععػؿ : اجيتػكاّ ، كالمصػدر : اليوػض ، 
 ك اليػػكل... كاليػػاكم : الػػذم  زمػػع عمػػ  التةػػٌكؿ... كاليوػػض : مػػا ويػػكم ا يسػػاف 

ليػكل : اليوكػػض ، كهػي اليوػػض ((كاليػػكل : ال عػد ، كا (ِ( وم ػل مػف خوػػر ،  ك  ػر(( 
مخععػض ، كمعياهػػا : الوصػػد ل مػد غوػػر ال مػػد الػذم  يػػت فوػػل ، كفػّف ويػػكم كجػػل 

                                                 

 . ُُْ/ِ( ةا وض الص اف عم   رح اي مكيي  ُ(

 . ِّٖٔ/ْ، كويظر : تاذوب المغض لأزهرم  ٔٗٗ( العوف ص  ِ(
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( :  (ُ(كػػػػذا ،  م : ووصػػػػػده مػػػػػف سػػػػػعر ،  ك عمػػػػؿ((  كةػػػػػاؿ فػػػػػي مػػػػػادة  (عػػػػػـز
((كركم  (ِ(((كالعػػـز : مػػا عوػػد عموػػل الومػػب  يكػػؾ فاعمػػل ،  ك مػػف  مػػر توويتػػل(( 

سػمكـ ،  يكػل ةػاؿ : خوػر اييمػكر عكازماػا ، كلػل عف الرسكؿ ، صػم  الػل عموػل ك 
معيوػػاف :  ةػػدهما : خوػػر اييمػػكر مػػا ككػػدتى عزمػػؾ ، كر وػػؾ ، كيوتػػؾ عموػػل ، 
ككفوػػتى  عاػػد ا فوػػل... كالمعيػػ  الذػػايي : فػػي ةكلػػل : خوػػر اييمػػكر عكازماػػا ، 

 (ّ( م : فرائإاا التي عـز ا عموؾ  ععماا(( 

لعػػـز ، فمكػػكف اليٌوػػض  صػػماا ال عػػد ، كايتػػكل فػػالعرؽ كاإػػ   ػػوف اليٌوػػض كا
فّف :  ذا  عد ، سيملوٍت  اا ا رادة التي  عد  وياا ك وف مرادهػا ، كلػوس العػـز 

 م :  ػػػوف اليوػػػض  (ْ(كػػػذلؾ ، فػػػالعـز  ةػػػرب  لػػػ  مػػػراده ، مػػػف اليوػػػض  لػػػ  مرادهػػػا
، فالععػؿ كالععؿ وكجد العـز ، فاكؿ مراةؿ ا رادة اليوض ، ذـ ومول العػـز كالععػؿ 

وعوب العزومض ، كو ا رها ؛ لذا كاف مف الميطؽ السموـ المكافؽ لمدجلض المغكوض 
 ،  ف ورتلب الور ف الكروـ الةكـ عم  العـز ج عم  اليوض .

 ذا كػػػاف سػػػواؽ ا وػػػض ، كالةكػػػـ الػػػذم تإػػػميتل ، كالدجلػػػض التػػػي  رادت  
عيػػ  العػػـز ، فكوػػؼ  ف تذ تاػػا ، اةتإػػ  هػػذا كمٌػػل  ف وكػػكف لعػػظ العػػـز فواػػا  م

مكفى معي  اليوض ؟!   وص   ف ويإى
(}التك ض :  الشػػاود الثػػاني ػػدو ـٍ كيػػؿك مىٍرصى ، ةػػكؿ ا تعػػال : (كىاٍةعيػػديكا لىايػػ

ٓ  } 
 (ك لو  (عم (  كةاؿ ال اعر :)ةاؿ ايخعش : 

 ييغالي المةـى لأإواؼ ًيوئنا     كيىٍ ذيليلي  ذا يىًإجى الويديكري        
                                                 

 . ِّٖٔ/ْ( تاذوب المغض  ُ(

 .  ُّٔ( العوف ص ِ(

 . ِِْٓ/ّ( تاذوب المغض  ّ(

 . ُِْ: العركؽ المغكوض لمعسكرم ص  ( ويظر ْ(



1265 

 

( ميصػػكب عيػػد ( ُ(لي  ػػالمةـ((  راد : يغػػا ػػدو  م :  فك ةكلػػل تعػػال  : (كيػػؿك مىٍرصى
( ميصػكب  ػدو ايخعش عم  يزع الخافض ، كذهب الزجاج  ل   فك : (كيػؿك مىٍرصى

، ك  ك ال ركات (ْ(كا ف عطوض  (،ّ(كيوؿ هذوف الكجاوف الووسي  (ِ(عم  الظرؼ
 ، (ٔ(كالعك رم  (،ٓ( ف ايي ارم 

( كةػػػػاؿ   ػػػػك ةوػػػػاف :  ػػػػدو ((كهػػػػذا الػػػػذم ةالػػػػل الزجػػػػاج ، ةػػػػاؿ (كيػػػػؿك مىٍرصى
د فول العدك ، فاك  ظرؼ... ردكه   ك عمي ، يفك (المرصد(  المكاف الذم ويرصى
مكػػػاف مخصػػػكص ج وةػػػذؼ الةػػػرؼ ميػػػل  ٌج سػػػماعنا ، كمػػػا ةكػػػ  سػػػو كول : 

 دخمتي ال وت ، ك :
ٍتييلي     فول كما عىسىؿ   ، (ٕ(الطروؽى الذعمبي لىٍدفه ً اىزل الكؼل وىٍعًسؿ مى

ايتاػػ  ، ك ةػػكؿ وصػػ  ايتصػػا ل عمػػ  الظرؼ...كةػػاؿ ايخعػػش : معيػػاه : عمػػ  
ػػػٍذؼي  (عمػػػ (  ككصػػػكؿ الععػػػؿ  لػػػ   كػػػؿ مرصػػػد ، فةػػػذؼ ك عمػػػؿ الععػػػؿ ، كةى

 مجركرها فتيص ل ، وخصل  صةا يا  ال عر ، ك ي دكا : 

                                                 

ػػػلي  ذا يإػػػج الوػػػدكر،  ٔٔ، كةػػػد ذكػػػره فػػػي ص  َِٖ( معػػػايي الوػػػر ف ص  ُ( ... كييٍرًخصي
عرا ل لمزجاج   . ّْٖ/ِكويظر : معايي العر ف كاع

عرا ل لمزجاج  ِ(  . ّْٖ/ِ( ويظر : معايي العر ف كاع

 .. ّٔٓ/ُ( ويظر : م كؿ  عراب الور ف  ّ(

 . ٖ/ّ( ويظر : المةرر الكجوز  ْ(

 . ّْٗ/ُ( ويظر : ال واف في غروب  عراب الور ف  ٓ(

 . ُْٕ/ُ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف  ٔ(

ؤوض الاذلي ،  خك  يي سػعد  ٗٔ/ُ( كال وت مف  كاهد سو كول  ٕ( ، كةائمل : ساعدة  ف جي
ذح  اػػػز الكػػػؼ وعسػػػؿ ، كال وػػػت فػػػي دوػػػكاف الاػػػذلووف : لػػػ ِٓٔ/ِسػػػعد ، المواصػػػد اليةكوػػػض 

متيػػػل... ةكلػػػل : لػػػذح :  م : تمػػػذ الكػػػؼ  اػػػزه ، ويظػػػر : دوػػػكاف الاػػػذلووف ، الوسػػػـ ايكؿ ص 
َُٗ . 
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 س  لوإايي ِى       تةفح فت دم ما  اا مف ص ا ضن     ك خعي الذم لكج اي
 )) ( فػي هػذه  (ُ( م : لوإ  عميك ػدو ككذلؾ عػدك ا ػف ه ػاـ يصػب : (كيػؿك مىٍرصى

ا وض كيةكها عم   سواط ةرؼ الجر (عم (  عم   ػاكمض ةػذؼ ةػرؼ الجػر 
 (في( في ةكؿ ال اعر: 

ٍتييلي     فول كما عىسىؿ الطروؽى الذعمبي   لىٍدفه ً اىزل الكؼل وىٍعًسؿ مى
)ِ) 

(  ػػػاذ ((ج ويوػػػاس  ػػػؿ ككػػػذلؾ ةػػػاؿ السػػػ ػػػدو موف الةم ػػػي :  فك يصػػػب (كيػػػؿك مىٍرصى
( : يوتصػػر فوػػل عمػػ  السػػماع ، كوكلػػل تعػػال   ـى ـٍ ًصػػرىاطىؾى اٍلميٍسػػتىًوو (يىٍةعيػػدىفك لىايػػ

{  م : عمػػػػ  صػػػػراطؾ ، اتعػػػػؽ الكػػػػؿ عمػػػػ   يكػػػػل عمػػػػ  توػػػػدور ُٔ}ايعػػػػراؼ : 
 (عم (... كجعمل (في ال ذكذ( يظور ةكؿ ال اعر  

        )) لي  ذا يىًإجى الويديكري ييغالي المةـى لأإواؼ ًيٍوئنا    كييٍرًخصي
)ّ) 

)ّ) 
(  اًذا ك ذكذ ةكؿ ال اعر  :        دو  ككذلؾ عدك اي مكيي يصب (كيؿك مىٍرصى

ػػػػؿ الطروػػػػؽى        ٍتييػػػػلي      فوػػػػل كمػػػػا عىسى ((لىػػػػٍدفه ً اىػػػػزل الكػػػػؼل وىٍعًسػػػػؿ مى
 الذعمبي 

 (ْ( م : في الطروؽ(( 

كالةوووػػض التػػي غعػػؿ عياػػا اليةػػاة كالمعسػػركف ،  يكػػل  يروػػد مػػف يصػػب  
(  ف و ػػػممل ةػػػدكث الوعػػػكد مػػػف لػػػدف المػػػؤميوف مػػػف كػػػؿل جااتػػػل ،  ػػػدو (كيػػػؿك مىٍرصى
فػػػالمراد ا ةاطػػػض ال ػػػاممض  كػػػؿ مكإػػػع  مػػػف مكاإػػػع كجػػػكد الم ػػػركوف التػػػي 

ذا المعيػ  وي غي  ف وراة كا فواا ، لرصد تةركاتاـ المرو ض مف كؿ جايػب ، كهػ
                                                 

 . ُْ/ٓ( ال ةر المةوط  ُ(

 . ِٓٓ/ِ( مغيي الم وب  ِ(

 . ُِ/ٔ( الدر المصكف  ّ(

 . ُِْ-ُُْ/ُ( ةا وض الص اف عم   رح اي مكيي  ْ(
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( مععكجن  ل ؛  دو المراد ، ج وتةوؽ  اكجز لعظ ، ك تـ معي   ٌج  جعؿ (كيؿك مىٍرصى
لوسػػػػتكع ل الوعػػػػكد ، كو ػػػػتمؿ عموػػػػل ؛ كهػػػػذا مػػػػا وػػػػدٌؿ عموػػػػل سػػػػواؽ ا وػػػػض  كػػػػؿ 

ـٍ كىخي  دتحميكهي ٍوثي كىجى ـي فىاٍةتيميكٍا اٍلميٍ ًرًكوفى ةى ري مىهى ايىٍ ايري اٍلةي ـٍ كإكح : (فىًإذىا ايسى ذيكهي
محػكٍا  ّىةى كى تىػكيٍا الزككىػاةى فىخى ػ دو فىًإف تىا يكٍا كى ىةىاميكٍا الصك ـٍ كيؿك مىٍرصى ـٍ كىاٍةعيديكٍا لىاي كهي ري كىاٍةصي

ـٍ ً فك الٌملى غىعيكره ركًةوـه(}التك ض :   {ٓسىً ومىاي
ـٍ )، ةػػكؿ ا تعػػال  :  الشػػاود الثالػػث ٍوتىًيي يىٍةعيػػدىفك لىايػػػ ػػا  ىٍغػػكى ةىػػاؿى فىً مى

ـى } ـٍ ًُٔصرىاطىؾى اٍلميٍسػتىًوو ػاًيًا ػٍف  ىٍومى ـٍ كىعى ٍمًعًاػ ًمػٍف خى ـٍ كى ـك  ًتوىػيكايـ ملػف  ىػٍوًف  ىٍوػًدوًا { ذيػ
(}ايعراؼ :  ـٍ  ىاًكًروفى ـٍ كىجى تىًجدي  ىٍكذىرىهي آًئًمًا  {  ُٕ-ُٔكىعىف  ىمى

( }ايعػػراؼ  : مػػٌر ةػػكؿ ايخعػػش : (( ـى ـٍ ًصػػرىاطىؾى اٍلميٍسػػتىًوو (يىٍةعيػػدىفك لىايػػ
 {  م : عم  صراطؾ... كةاؿ ال اعر ُٔ

كػػػػايلي  ذا  سػػػػع  يظعػػػػرى طػػػػائرنا   مػػػػع الػػػػيجـ فػػػػي جػػػػك السػػػػماّ      
 وىصيكبي 

 ) ـٍ ًجٍمػتيـٍ  ىٍمػرى رى لكيػ ورود : يظعر  طائر ، فػالو  ال ػاّ ، كمذمػل ةكلػل تعػال  : ( ىعى
 ( ُ(ورود : عف  مر ر كـ((  { َُٓ: }اجعراؼ

(  فػػي هػػذه ا وػػض : ((ج اخػػتّؼ   كةػػاؿ الزجػػاج فػػي  عػػراب (ًصػػرىاطىؾى
ـٍ  (ِ( ػػوف اليةػػكووف فػػي  فك  (عمػػ (  مةذكفػػض((  كةػػاؿ اليةػػاس : (((يىٍةعيػػدىفك لىايػػ

( }ايعراؼ  :  ـى  {  م : عم  صراطؾ... ك ي د }الكامؿ{ًُٔصرىاطىؾى اٍلميٍستىًوو
ٍتييلي        كما عسىؿى الطروؽى الذعمىبي               لىٍدفه ً اىزل الكىؼل وٍعًسؿي مى

)ّ) 
  (ُ(كالتودور : عم  صراطؾ ، كفي الطروؽ(( 

                                                 

 . َُٗ( معايي الور ف ص  ُ(

عرا ل  ِ(  . ِِٔ/ِ( معايي الور ف كاع

، ةائمػل جؤوكػض الاػذلي ،  خػك  يػي سػعد  ٗٔ/ُ( هذا ال وت مف  كاهد سو كول ، الكتاب  ّ(
 . ِٓٔ/ِ، ويظر المواصد اليةكوض 
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كمػػػػرك ةػػػػكؿ ا ػػػػف مالػػػػؾ : ((متعػػػػدو  إسػػػػواط ةػػػػرؼ الجػػػػر ، يةػػػػك ةكلػػػػل 
(}ايعراؼ  :  ـى ٍسػػػػتىًوو ـٍ ًصػػػػرىاطىؾى اٍلمي ل تعػػػػال  {  كةكلػػػػُٔتعػػػػال  : (يىٍةعيػػػػدىفك لىايػػػػ

( }اجعراؼ : ـٍ ًجٍمتيـٍ  ىٍمرى رى لكي  { كةكؿ ال اعر :  َُٓ( ىعى
كل السماّ وىصيكبي           كايلي  ذا  سع  يظعرى طائرنا    مع اليجـ في جى

 ككوكؿ ايخر : 
 تىةفح فت دم ما  اا مف ص ا ضن    ك خعي الذم لكج ايس  لوإايي           

سػػػػتووـ ، كعػػػػف  مػػػػر ر كػػػػـ ، كيظعػػػػر  طػػػػائرو ، كايصػػػػؿ : عمػػػػ  صػػػػراطؾ الم
 ( ِ(كلوإ  عمٌي(( 

( }ايعػػػػراؼ  :  ـى ٍسػػػػتىًوو ـٍ ًصػػػػرىاطىؾى اٍلمي كةػػػػاؿ الورط ػػػػي : (((يىٍةعيػػػػدىفك لىايػػػػ
{... صػػػػراطؾ : ميصػػػػكب عمػػػػ  ةػػػػذؼ (عمػػػػ (   ك (فػػػػي( ، مػػػػف ةكلػػػػل : ُٔ

 صراطؾ ، كما ةك  سو كول... ك ي د : 
(( لىٍدفه ً اىزل الكىؼل وٍعسً      ٍتييلي     كما عسىؿى الطروؽى الذعمىبي ؿي مى

)ّ) 
كاليةاة كالمعسركف ةوف وةكمكف صراةض ، عم  هذه ال كاهد الور يوض 
كيةكها  ال ذكذ ، فإيكاـ غال نا ما و وػكف سػاكتوف ، ج وعموػكف كج وعو ػكف ،  ٌج 
 يكاـ  ةواينا وةاكلكف ةػٌؿ هػذا ا  ػكاؿ  التإػموف ، كمػا فعمػكا ذلػؾ ، كمػا مػرك 

ّىؽى فىًإفك الٌملى سىػًموعه في ال اهدوف السا ووف : في ةكلل تعال  : (كى  ٍف عىزىميكٍا الطك اًع
ًموـه(}ال وػػػػرة :  تكػػػػ ى وىٍ ميػػػػػ،ى ){ كةكلػػػػػل تعػػػػال  : ِِٕعى ػػػػػاًح ةى ٍوػػػػدىةى اليلكى ػػػػػكٍا عي كىجى تىٍعًزمي

مىلي(}ال ورة :  ـٍ ِّٓاٍلًكتىابي  ىجى { ككذلؾ ةالكا هيا ، في ةكلل تعال  : (يىٍةعيدىفك لىايػ
ـى  ( مععػػكؿ  ػػل عمػػ  ًصػػرىاطىؾى اٍلميٍسػػتىًوو ( فوػػد ذهػػب ا ػػف عطوػػض  لػػ   فك (ًصػػرىاطىؾى

                                                                                                                

 . ِٗٗ(  عراب الور ف ص  ُ(

  ّْٖ-ّْٕكويظر  رح التساوؿ لممرادم ص  ٖٓ/ِ(  رح التساوؿ  ِ(

 . ُٕٓ/ٕ( الجامع يةكاـ الور ف  ّ(
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فك  (  معي  : يتىعىًرإى كمرك ةػكؿ الرإػي :  (ُ(تإموف : ةكلل تعال  : (يىٍةعيدىفك
( }ايعػراؼ  ـى ـٍ ًصػرىاطىؾى اٍلميٍسػتىًوو ٍوتىًيي يىٍةعيدىفك لىاي ا  ىٍغكى ((كةكلل تعال  : (ةىاؿى فىً مى

ػػػُٔ مىػػػلي( (}ال وػػػرة : { ك( كىجى تىٍعًزمي تكػػػ ى وىٍ ميػػػ،ى اٍلًكتىػػػابي  ىجى ػػػاًح ةى ٍوػػػدىةى اليلكى { ِّٓكٍا عي
ػػملف الػػّـز معيػػ  المتعػػدم ،  م : ...يلػػزمفك  كايكلػػ  فػػي مذمػػل  ف ووػػاؿ : إي

 ( ِ(صراطؾ ، كج تيككا عودة اليكاح...ةت   ج وةمؿ عم  ال ذكذ(( 
اط  (عمػ ( ةالػل كةاؿ   ػك ةٌوػاف : ((كايتصػب : (صػراطؾ( عمػ   سػو

سواط ةرؼ الجر ج ويواس في مذؿ هػذا... كمػا جػاّ خػّؼ ذلػؾ  الزجاج...كاع
  اذ ،  ك إركرة ، كعم  الإركرة  ي دكا : 

ٍتييلي        فول كما عىسىؿ الطروؽى الذعمبي   ِى  لٍدفه ً اىزل الكؼل وىٍعًسؿ مى
( معيػػػػػػ  مػػػػػػا وتعػػػػػػدكل  يعسػػػػػػل ػػػػػػمكف : (يىٍةعيػػػػػػدىفك ؛ فويتصػػػػػػب :  كايكلػػػػػػ   ف ويإى

(الصػػػػػراط( عمػػػػػػ   يكػػػػػػل مععػػػػػكؿ  ػػػػػػل ، كالتوػػػػػػدور : يلػػػػػزمفك  وعػػػػػػكدم صػػػػػػراطؾ 
 ( ّ(المستووـ(( 

( فػي يصػ ل ذّذػض  كجػل  كجاّ في الدر المصكف : ((ةكلل : (ًصرىاطىؾى
،  ةدها :  يكل ميصكب عم   سواط الخافض ، ةاؿ الزجاج : ج اختّؼ  وف 

ف كػػػاف ظػػػاهره اليةػػػكووف  فك (عمػػػ ( مةذكفػػػض... ٌج   فك الػػػذم ةػػػاؿ الزجػػػاج ، كاع
ا جمػػػػاع ، إػػػػعوؼ مػػػػف ةوػػػػث  فك ةػػػػرؼ الجػػػػر ج وطكػػػػرد ةذفػػػػل ،  ػػػػؿ هػػػػك 

 مخصكص  إركرة ،  ك   ذكذ ةكلل :
ـي      كفى الدلوارى كلـ تىعيكجكا            كّميكـ عميك  ذنا ةرا  تىميرح
 كةكلل :    

 تىةفح فت دم ما  اا مف ص ا ضن     ك خعي الذم لكج ايس  لوإايي 
                                                 

 . َّٖ/ِ( ويظر : المةرر الكجوز  ُ(

 . ُُْ-َُْ/ْ(  رح كافوض ا ف ةاجب  ِ(

 . ّٓٓ/ْ( ال ةر المةوط  ّ(
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 كةكلل :
ػػػػػػا  ػػػػػػًل ويعمػػػػػػ  فرا ػػػػػػي            ف ػػػػػػتح كػػػػػػافى العائػػػػػػدات فر ػػػػػػييي         هراسن
 ( ُ(كويو ىبي 

كالذػايي :  يكػل ميصػكب عمػػ  الظػرؼ ، كالتوػدور : يةعػػدفك لاػـ فػي صػػراطؾ ، 
ا إػعوؼ ؛ يفك (صػراطؾ( ،  ظػرؼ مكػاف مخػتص ، ج وصػؿ  لوػل كهذا  وإن

ف  كرد غوػػػػر ذلػػػػؾ كػػػػاف  ػػػػاًذا... ك إػػػػركرة  الععػػػػؿ  يعسػػػػل ،  ػػػػؿ  ػػػػػ(في(...كاع
 كوكلل :

ٍع ىدً  تىٍي  يـل مى ٍومى جزل ا  الخورات ما فعّ  كـ     رفوووًف ةاج خى
)ِ ) 

تىٍي  ٍومى  م : ةاج في خى
كجعمكا يظور ا وض في يصب المكاف المختص ةػكؿ  ( ّ(

 : ا خر 
                                                 

 . ِِ( ةائمل اليا غض الذ وايي ويظر : دوكايل ص  ُ(

( ةاؿ ا ف ه اـ : ((خ ر الااتؼ مف الجفل عف طروؽ الرسكؿ ، صم  ا عموػل كسػمـ  ِ(
فػػي هجرتػػل ، ةالػػت (وعيػػي  سػػماّ  يػػت   ػػي  كػػر( تػػـ ايصػػرفكا ، فمكذيػػا ذػػّث لوػػاؿ ، كمػػا 
يدرم  وف رسكؿ ا ، صم  ا عمول كسمـ ، ةتػ   ة ػؿ رجػؿ مػف الجػفل مػف  سػعؿ مكػض ، 

فك اليػػػاس وت عكيػػػل ، كوسػػػمعكف صػػػكتل كمػػػا وركيػػػل ، ، وتغيكػػ   ا وػػػات مػػػف  ػػػعر ا لعػػػرب ، كاع
 ةت  خرج مف  عم  مكض ، كهك ووكؿ : 

 جزل ا ربح الياس خور جزائل     رفوووف ةٌّ خومتىي  ـل مع د                 

 هما يزج  ال رل ذـك ترككةا            فافم  مف  مس  رفوؽ مةمد                  

ٍع ىػػد  يػت كعػػب مػػف خزاعػػض ... ةػػاؿ ا ػف  سػػةاؽ : ةالػػت  سػػماّ  يػػت  ةػاؿ ا ػػف ه ػػاـ :  ـح مى
ػػا سػػمعيا ةكلػػل عرفيػػا ةوػػث كجػػل رسػػكؿ ا ، صػػم  ا    ػػي  كػػر ، رإػػي ا عيامػػا ، فممك
عموػػل كسػػمـ ، ك فك كجاػػل  لػػ  المدويػػض  ، ككػػايكا  ر عػػض ، رسػػكؿ ا صػػم  ا عموػػل كسػػمـ ، 

ا عيػػل ، كعػػامر  ػػف فياوػػرة ، كع ػػد ا  ػػف  رةػػط دلومامػػا(( سػػورة ا ػػف ك  ػػك  كػػر ، رإػػي 
 . ِٕ/ِه اـ 

 . ِّٕ/ُ( ك ( ةاج( مف الوومكلض ، كهك اليـك كةت الظاورة  ، ويظر : الدر المصكف  ّ(
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ٍتييلي       فول كما عىسىؿ الطروؽى الذعمبي   لىٍدفه ً اىزل الكؼل وىٍعًسؿ مى
كهذا ال وت  ي ده اليةاة عم   يكل إركرة ...كالذالث :  يىل  ميصكب عم  

ملف معي  فعؿ متعدٍّ  ف كاف ةاصرنا ، فود إي المععكؿ  ل ؛ يفك الععؿ ة مل ، كاع
 (ُ(ووـ  وعكدم عمول(( ، كالتودور : يلزمفك صراطؾ المست

كهػػذا ال وػػت مػػف ال ػػكاهد التػػي است ػػاد  اػػا ا ػػف ه ػػاـ فػػي  ػػاب المععػػكؿ فوػػل 
يكمػػا ةكمػػؾ فػػي هػػذه ايمػػاكف كيةكهػػا  ف تصػػرح  ةػػرؼ الظرفوػػض ،  ّن : ((كاع ةػػائ

 كهك (في( ةاؿ ال اعر ، كهك رجؿ مف الجفل  : 
ٍع ىدً        تىٍي  يـل مى ٍومى  جزل ا ربح الياس خور جزائل     رفوووًف ةاج خى

تىػػػي  ـل مع ىػػػػًد... كلكيكػػػل اإػػػػطر  ككػػػاف ةوػػػل  ف ووػػػػكؿ : ةػػػاج فػػػػي خومى
 (ِ( فاسوط (في( ك كصؿ الععؿ  يعسل((

ككوػػؼ وصػػ   ف ووػػاس كػػّـ ا عمػػ  إػػركرة  ػػعروض اإػػطرك  لواػػػا 
ؿ  التإموف تك ـ الوكؿ  اليصب عم  يزع الخافض ، ال اعر اإطرارنا ؛ فالوك 

كّهما ةكؿ  اطػؿ ، كفاسػد ، كفػي كموامػا ، ةػاؿ ايخػذ  ػل ، تةروػؼ صػرو  
لموػػر ف الكػػروـ ، مػػف ةوػػث الدجلػػض كالمعيػػ  كالتعسػػور، كةػػد التجػػا  لوامػػا اليةػػاة 
يعػاـ اليظػر فػي تػد ل  ر كالمعر كف كالمعسركف ،  مكا لتواعساـ عف كدل الذهف ، كاع

مكػا لجاماػـ ، فارك نػا ممػا وجاػد ذهػياـ ،  ك  معاياـ في مواصده ، كاع الور ف ، كاع
 لعجزهـ اختموكا هذوف الوكلوف .

فػػالور ف العظػػوـ لػػـ وسػػتعمؿ الخػػافض الػػذم  كجػػب اليةػػاة كالمعسػػركف 
تودوره  ؛  ٌج ييكل مػا  راد دجلتػل ؛  ذ مػف الع ػث الػذم تيزهػٍت عيػل لغػض الوػر ف 

ةػػذؼ لعظنػا كوروػػد دجلتػػل ، فػّ يصػػب  ذف عمػػ  يػزع الخػػافض فػػي الكػروـ  ف و
كتاب ا ، ككذلؾ مف الع ث الػذم تيزهػت عيػل لغػض الوػر ف الكػروـ ، فػي غوػر 

                                                 

 . ْٕٖ/ْ، كويظر :  ِٖٔ-ِٔٔ/ٓ( الدر المصكف  ُ(

 . ُِٗ-ُِٕ(  رح  ذكر الذهب ص  ِ(
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 اب المجاز ،  ف وستعمؿ لعظنا ، كهك ورود معي  لعظ  خر، فّ تإػموف  ذف 
كا يظػرهـ في هذا الكتاب المجود ، فكاف ايكل   عمماّ المغض كالتعسػور  ف ويعمػ

فػػي سػػٌر يصػػب  (صػػراطؾ( كعػػدـ جػػره  ػػػ(عم ( كالةوووػػض  فك التعػػرؼ  لػػ  سػػٌر 
ذلػػؾ ج وةتػػاج  ٌج  لػػ  ةموػػؿ مػػف التعكوػػر، فوػػد ةػػاؿ العػػراّ : ((كالمعيػػ  ، كا 

كايكػل وروػد دجلتوامػا معنػا ،  (ُ( عمـ : يةعدفك عم  طروواـ ،  ك في طروواـ(( 
طروواـ ،  ك في طروواـ ، كوجػكز كػذلؾ   م : وجكز  ف وككف المعي  : عم 

 ف وككف المعي   :  طػروواـ ،  ك عػف طػروواـ ،  ك مػف تةتػل ،  ك مػف فكةػل 
،  ك مػػػػف  مامػػػػل ،  ك مػػػػف خمعػػػػل ،  م :  روػػػػد (صػػػػراطؾ(  كػػػػؿ جااتػػػػل ، ك ف 
و ممل كٌمل ةدكث الوعكد مف لػدف ال ػوطاف ، كهػذا هػك الموصػكد ، كج وتةوػؽ 

(   ػػػػػاكجز لعػػػػػظ ، ك تػػػػػـ معيػػػػػ    ٌج  جعػػػػػؿ : صػػػػػراطؾ ، مععػػػػػكجن  ػػػػػل لػػػػػػ(يةعدفك
 لوستكع ل الوعكد كوةتكم عمول .

كج  درم كوػػؼ غعػػؿ اليةػػاة ، كالمعر ػػكف ، كالمعسػػركف عػػف  رادة هػػذه 
ـك  الدجلػػض ، كسػػواؽ ا وػػض  عػػدها وػػدؿ عمواػػا  كػػؿ جػػّّ ، كهػػك ةكلػػل تعػػال  : (ذيػػ

مٍ  ًمٍف خى ـٍ كى ـٍ  ًتوىيكايـ ملف  ىٍوًف  ىٍوًدوًا ـٍ كىجى تىًجدي  ىٍكذىػرىهي آًئًمًا ـٍ كىعىف  ىمى اًيًا ٍف  ىٍومى ـٍ كىعى ًعًا
(}ايعراؼ :   {ُٕ ىاًكًروفى

فالععػػػؿ (ةعػػػػد(  ذا صػػػػ   يكػػػػل فعػػػػؿ جـز ، كج وتعػػػػدكل  لػػػػ  مععكلػػػػل  ٌج 
 ػػػ(عم (  فاػػك كػػذلؾ فػػي كػػّـ العػػرب ،  ٌج  يكػػل جـز ، كمتعػػدٍّ فػػي كػػّـ ا ، 

، ةػد كذػر مػا   ػرتي  لواػا ، ك رل  فك مػف الإػركرم  ف  عوػد كهيا تذار ةإوض 
التي وػػل عمواػػػا فػػي هػػػذا الموػػاـ ، كهػػػي  فك ةكاعػػد المغػػػض العر وػػض التػػػي وصػػػٌ   ف 
تخإػػع لاػػا لغػػض الوػػر ف الكػػروـ ، وجػػب  ف تسػػتي ط مػػف الوػػر ف الكػػروـ ؛ لوعسكػػر 

عػػػػرب ، الوػػػػر ف كوعػػػػرب  وكاعػػػػد لغتػػػػل ، ج  وكاعػػػػد لغػػػػض تسػػػػتي ط مػػػػف   ػػػػعار ال

                                                 

 . ِّٓ/ُ( معايي الور ف  ُ(
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ة  لػػ  ةػػد التخمػػض  ػػالكاف  ػػت  مػػف المةػػف ، التػػي  جازهػػا اليةػػاة تةػػت  المممػػّك
 اسـ : الإركرات ال عروض .

ـٍ ًصػػرىاطىؾى  فوػػد جعػػؿ اليةػػاة كالمعسػػركف ةػػكؿ ا تعػػال  : (يىٍةعيػػدىفك لىايػػ
(}ايعراؼ :  ـى ٍسػػػتىًوو ػػػؿ الطروػػػؽى ُٔاٍلمي {   ػػػاذنا ك ػػػذكذ ةػػػكؿ ال ػػػاعر : كمػػػا عىسى

ـٍ ًصػػػرىاطىؾى الذعمػػػبي ،  ك كذػػػر مػػػف ذلػػػؾ  يكاػػػـ جعمػػػكا ةكلػػػل تعػػػال  : (يىٍةعيػػػدىفك لىايػػػ
( مذاجن ووتدل  ل ، كمودكمنا  ذكذه عم   ذكذ ةكؿ ال ػاعر المػذككر ،  ـى اٍلميٍستىًوو

ا(}وكسػػؼ :  ػػكهي  ىٍرإن { ةػػاؿ ٗفعػػي  عػػراب ةكلػػل تعػػال  : (اٍةتيميػػكٍا ويكسيػػؼى  ىًك اٍطرىةي
عػػػػف لسػػػػايل كلسػػػػاف اليةػػػػاة كالمعسػػػػروف مػػػػا يصػػػػل : السػػػػموف الةم ػػػػي المػػػػتكملـ 

ا : كفول ذّذض  كجػل ،  ةػدها  ف تكػكف ميصػك ض عمػ   سػواط الخػافض  (( رإن
ـٍ ًصػػػػػػػػػرىاطىؾى  تخعوعنػػػػػػػػػا ،  م : فػػػػػػػػػي  رض ، كوكلػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػال   : (يىٍةعيػػػػػػػػػدىفك لىايػػػػػػػػػ

(}ايعراؼ :  ـى  { كةكلل  :ُٔاٍلميٍستىًوو
تٍ          (( لٍدفه ً اىزل الكؼل وىٍعًسؿ مى  (ُ(ييلي          كما عسؿى الطروؽى الذعمبي

فايسػػماّ الميصػػك ض فػػي هػػذه ال ػػكاهد الور يوػػض ، ككػػذلؾ فػػي ال ػػكاهد الور يوػػض 
التي تطرةيا  لواا في الم ةث  الخامس مف العصؿ ايكؿ : اليصب عم  يزع 
الخافض السماعي غور الميطكرد ، كفوما جاّ في يةكها ممػا ج ويةصػ  ، ويعىػدح 
يص اا  اذنا عيد اليةاة كالمعسروف ، كج وجكز عيدهـ  ٌج في إركرة ال عر ، 
ػٍذؼي (عمػ ( ككصػكؿ الععػؿ  لػ   فاي كما ةاؿ   ك ةواف اييدلسػي  يعنػا : ((كةى

ككما ةاؿ السموف الةم ػي :  (ِ(مجركرها فتيص ل ، وخصل  صةا يا  ال عر(( 
ػا ج وجػكز  ٌج ((ك مكا ةذؼ ةرؼ الجر كايتصاب مجركره ، فاك إعو ؼ  وإن

 في إركرة كوكلل : 
ًِ ويعم  فرا ي كويو ىبي             ف تح كافى العائدات فر ييي       هراسنا  ًل

                                                 

 . ْْٔ-ّْٔ/ٔ( الدر المصكف  ُ(

 . ُْ/ٓ( ال ةر المةوط  ِ(
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 كةكلل : 
 تىةفح فت دم ما  اا مف ص ا ضن    ك خعي الذم لكج ايس  لوإايي  
 كةكلل : 

ـي       كفى الدلوارى كلـ تىعيكجكا            كّميكـ عميك  ذنا ةرا  تىميرح
كةد تودكـ تةووؽ ذلؾ ، كاستذياّ الميطكرىد ميل(( 
)ُ) 

ت ػػػوكف  فك اليةػػػاة كالمعسػػػروف ةػػػد  جمعػػػكا عمػػػ   فك فػػػي ال ػػػكاهد الور يوػػػض 
روض ، كهػػػك اير عػػض التػػي توػػدكـ ذكرهػػػا  ػػذكذنا ، سػػاككه   ػػػذكذ الإػػركرات ال ػػع

( ، (كىاٍةعيػديكا( فواػا  لػ   ٍف عىزىميكٍا( ، (يىٍةعيػدىفك تعدم ايفعاؿ : (كىجى تىٍعًزميكٍا( ، (كىاًع
معاعوماػا  يعسػاا ، كالووػاس كالصػكاب عيػدهـ تعػٌدواا  لواػا  ةػرؼ الجػر ، كةػد 

  وكيتي فساد هذا الذم  جمعكا عمول ك طّيل ، 
ػػض   فك كتػػاب ا ، هػػك فػػي مسػػتكل كمػػف المعمػػكـ لػػدل كػػؿ عممػػاّ ايمك

كاةد مف ال ّغض كالعصاةض ، ةت   يكػل ج وجػكز  ف ووػاؿ  ػافك  وػض كػذا ،   مػ، 
ك فص  مف  وض كذا ، لذلؾ فإفك مف ةكـ عم  لعظ ميل  ال ػذكذ ، وكػكف كمػف 
ةكـ عم  الور ف كٌمل  ال ذكذ ، كتاب ا الػذم ج واتوػل ال اطػؿ مػف  ػوف ودوػل 

، الػذم ج يوػػص فوػػل كج زوػادة ، الػػذم سػػجد ل ػدوع يظمػػل كجزالػػض كج مػف خمعػػل 
 لعاظػػػػل  ي ػػػػ، ال ػػػػعراّ ، ك فصػػػػ  ال مغػػػػاّ ، ك ػػػػادكا جموعنػػػػا  عظػػػػـ  عجػػػػازه ، 
كعجػػػزكا عػػػف  ف وػػػاتكا  مذػػػؿ  وػػػض مػػػف  واتػػػل ، كوػػػؼ تسػػػيك  لكػػػـ  واػػػا اليةػػػاة ، 

كل كالمعسػركف  ف تةكمػػكا عمػ  هػػذا الكتػاب المجوػػد   ال ػذكذ ، كتجعمػػكه  مسػػت
الإركرات ال عروض ؟! كالطامكػض الك ػرل فػي هػذه العإػوض  فى اليةػاة كالمعسػروف 
اعتػػذركا لم ػػعراّ  ف ووعػػكا فػػي هػػذا ال ػػذكذ ؛ لكػػكياـ مإػػطروف  لوػػل ؛ ةعاظنػػا 
عم  كزف ال وت ال عرم ،  ٌج  يكاـ سكتكا جموعنا عف ةإوض كةكع هػذا ال ػذكذ 

 يعسل في الور ف الكروـ ، كما زعمكا 

                                                 

 . ْٖٖ-ْٕٖ/ْ( الدر المصكف  ُ(
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 القاتمة كنتائج البحث :
ت ػػػوكف ممػػػا است ػػػاد  ػػػل اليةػػػاة كالمعسػػػركف مػػػف ا وػػػات الور يوػػػض التػػػي 
لػ    خإعكا  عرا اا كتعسورها  ل  الوكؿ  اليصػب عمػ  يػزع الخػافض تػارة ، كاع

 التإموف تارة  خرل ما واتي : 
  فى الوكؿ  اليصب عم  يزع الخافض ةكؿ مختمؽ كمصيكع .-ُ
ل ،  ؿ هك في ايساس ةائـ عم  ةإوض لعظوػض  يكل ةكؿ ج معي  ل-ِ
 مةإض .
ت وكف  فك اجسـ لـ ويصب في الور ف الكروـ  عد ةػذؼ ةػرؼ الجػر -ّ

 ٌج مػػػػف  جػػػػؿ  ف ويجعػػػػؿ فػػػػي معيػػػػ  مػػػػف معػػػػايي اجسػػػػـ الميصػػػػكب ، كالوػػػػكؿ 
 اليصب عم  يزع الخافض م يي عم   فك هذا اجسـ  عد يص ل  اؽ في ةكـ 

،  م : عمػػ  مػػا كػػاف عموػػل ة ػػؿ يصػػ ل ، فعػػي ايخػػذ  المجػػركر لعظنػػا كمعيػػ  
  اذا الوكؿ  ذف تةروؼ لدجلض ا وض .

ت ػػػػوكف  فك اليةػػػػػاة كالمعسػػػػروف ةسكػػػػػمكا اليصػػػػب عػػػػػؿ يػػػػزع الخػػػػػافض -ْ
السماعي عم  ةسموف : سماعي ميطكػرىد ، كسػماعي غوػر ميطكػرىد ، ك دخمػكا فػي 

اد ج ومكػػػف ةصػػػرها ، كةػػػد السػػػماعي غوػػػر الميطكػػػرىد  ػػػكاهد ةر يوػػػض كذوػػػرة ، وكػػػ
ةكمػػكا عمػػ  هػػذا السػػماعي غوػػر الميطكػػرىد  ال ػػذكذ ، كعػػدككه  ميزلػػض الإػػركرات 
ال عروض ، كةريكها صراةض  وكؿ ال ػاعر : تمػركف الػدوار...كةالكا : ايصػؿ : 
تمػػػػركف عمػػػػ  الػػػػدوار،  ك  الػػػػدوار،  ٌج  فك هػػػػذا ال ػػػػذكذ  جػػػػازكه كسػػػػككغكه فػػػػي 

ػػا كػػاف الوػػر   ف الكػػروـ لػػوس   ػػعر ، فاػػذا وعيػػي  فك هػػذا ال ػػذكذ فػػي ال ػػعر، كلمك
الور ف الكروـ ةسب زعماـ ج وجكز كج ميسىكلغ لل ، هذا هك ميؤدكل مػا صػركةكا 
فك  إمكاف  م مست رؽ كاف كعدكٍّ لإلسّـ  ف وذ ت كجػكد هػذا ال ػذكذ   ل ، كاع

 ف كالمعسروف .في الور ف الكروـ ، مستًدًج عم  ذلؾ  اةكاؿ اليةاة كالمعر و
ا  فك التإموف كاليصب عم  يزع الخػافض ةػكؿ مختىمىػؽ -ٓ ت وكف  وإن
 كمصيكع .
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ت ػػػوكف  فك التإػػػموف وعيػػػي جعػػػؿ المعػػػظ المػػػذككر  معيػػػ  لعػػػظ  خػػػر -ٔ
غور مذككر ،  ؿ ويوىدىر مف  جػؿ ةػٌؿ م ػكمض ، فعػي ايخػذ  ػل  ذف فػي  عػراب 

 تةروؼ لدجلض ا وض كتعسورها .الور ف الكروـ  كتعسوره تةروؼ لمعي  المعظ ، ك 
ت وكف  فك اليةاة كالمعسروف اختموكا الوكؿ  اليصب عم  يزع -ٕ

الخافض ، كالوكؿ  التإموف ،  س ب تواعساـ عف  ف ويعمكا اليظر في 
مواصد ا وات الور يوض ، كومعيكا في تاٌمماا ، فادكل هذا التواعس  ل  

عاّ  اما في  عراب الور ف كتعسوره ، مما ا تغالاـ  ايخذ  اذوف الوكلوف كاجكت
ظاار ما ومكف  ظااره ،  ةمماـ عم   ف وعزفكا عف س ر  غكار كتاب ا ، كاع

 مما وكمف في  عماةل مف ةوائؽ ياصعض ، ك سرار  اهرة . 
ت وكف  فك ما تطركةيا  لول مف ال كاهد الور يوض في هذا الكتاب هي -ٖ

ـ عمواا اليةاة كالمعسركف  ال ذكذ استيادنا  ل   ةؿ  كذور مف ال كاهد التي ةك
ةكلاـ  اليصب عم  يزع الخافض كالتإموف ؛  ذ جعميا ما تطرةيا  لول يماذج 
ةر يوض مختارة ؛  ذف ايخذ  اذوف الوكلوف في ا عراب كالتعسور ، وعيي الةكـ 

الةٌد عم   كاهد ةر يوض كذورة  ال ذكذ ، كما  فك هذه الوإوض لـ توؼ عيد هذا 
، يفك الدراسات الور يوض الةدوذض ج تزاؿ تت يك  هذوف الوكلوف ، كوت اها 
 صةا اا  يكاـ تعرفكا  ل   كاهد ةر يوض جدودة ، لـ و ر  لواا اليةاة 
كالمعسركف مف ة ؿ ، فكسعكا مف مساةض هذا ال ذكذ في الور ف الكروـ ، لذا 

ًّ مف الوكؿ  اليصب عم  يزع الخافض ، كالوكؿ  التإموف سمطاينا   عد كي
زاةعنا لوةرؽ ما ت وك  ، مما وتكجب عم  الغوكروف عم  كتاب ا 
 استئصالاما ، كج وككف ذلؾ  ٌج  إلغائاما مف ايكجل ا عرا وض ، كتاذوـ مف 

 واخذ  اما في  عراب الور ف الكروـ كتعسوره . 
( ك خكاتاا  ل  مععكل مف المعمكـ-ٗ  وف ،  تيعد ةاعدة  فك تعدم (ظفك

مف الوكاعد اليةكوض الم اكرة التي وجمع عمواا اليةاة ، كةد ت وكف  فك هذه 
 الواعدة ةد اختموكها  طرووتوف : 
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ايكل  : جعؿ الميصكب الذايي مععكجن  ل ذايونا ، كهك في الةوووض  
 ةاؿ .

الذايوض : التإموف ، كةد ت وكف  فك التإموف وعيي :  ل اس المعظ  
دجلض تعدؿ دجلتل ايصموض ،  ك تةٌؿ مةٌماا ، كهذا ما فعمل اليةاة ةت   يكاـ 
غٌوركا  مكجب هذا التإموف ةكـ الععؿ مف فعؿ متعدٍّ جذيوف  ل  فعؿ متعد 
لكاةد  ك العكس ، كهيا وكمف خطر التإموف ؛ يفك المعظ الور يي جاز 

غرض تكإو  دجلتل ، كما تعروعل كتعسوره  العاظ فصوةض ةرو ض مف معياه ، ل
ا تعروعل كتعسوره  العاظ  هك الةاؿ في معاجـ المغض ككتب التعسور ، كجاز  وإن
عاموض لغرض تكإو  دجلتل لمعكاـ كايمووف الذوف وصعب عمواـ فامل  غور 
لغتاـ المةموض ،  ؿ جاز تعروعل كتعسوره  العاظ  عجموض لتكإو  معياه لمف ج 

جائز في  اب التعروؼ كالتعسور ، كهذا  مر مو كؿ ، وعرؼ العر وض ، كؿ هذا 
يف الوصد ميل فاـ المعي  ، لكيل ج وجكز  ف يجعؿ هذه ايلعاظ المعرلفض 
كالمعسلرة ماما  مغت فصاةتاا  ف تككف معادلض لدجلض المعظ الور يي الميعىركؼ 

دجلض المعظ كالميعسكر ايصموض  ك تةٌؿ مةٌماا  ، كمف تعمكد ذلؾ فود ةركؼ 
 الور يي .

فاليةػػػاة لػػػـ تكػػػف غػػػاوتاـ مػػػف التإػػػموف فػػػي ظػػػفك ك خكاتاػػػا التعروػػػػؼ 
ػػا لةػػٌؿ م ػػكمض تعػػٌدواا لمععػػكؿ كاةػػد ،  ك لتسػػكو، تعػػٌدواا  كالتعسػػور،  ػػؿ كػػاف  مك
لمععػػكلوف فمػػـ وكػػف واماػػـ المعيػػ  ،  ػػؿ تعمػػدكا تةروػػؼ دجلػػض الععػػؿ ، ك ةمٌػػكا 

وكسركا الواعػدة التػي اختموكهػا :  فك ظػفك  مةٌمل دجلض فعؿ  خر مف  جؿ  ف ج
ك خكاتاا تتعدل لمععكلوف ، فإذا جػاّت متعدوػض لمععػكؿ كاةػد إػميكها معػايي 

 ما وتعدل لمععكؿ كاةد ، كهذا هك التإموف  يكل التةروؼ المتعمد  عويل .
ػػر ، لمػػا توػػدـ ذكػػره ، -َُ  فك تإػػموف ظػػفك ك خكاتاػػا معػػايي  فعػػاؿ  يخى

 وعيي  فراغاا مف مةتكاها ، كتجرودها مف معايواا المكإكع لاا في المغض 
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تودـ  فك اليةاة كذورنا ما وجوزكف  ف وإميكا ظػفك ك خكاتاػا معيػ  -ُُ
وعيػي  يكاػـ لػـ  ٌم فعؿ كاف مما  فاد كوتعدكل في ايصؿ لمععكؿ كاةػد ، كهػذا 

وكػػف وعيػػواـ مطمونػػا اختوػػار المعيػػ  المػػراد ، كالمّئػػـ لمسػػواؽ ، فمػػوكف مػػا وكػػف 
   رط  ف وةؿ لاـ م كمض تعٌدول لمععكؿ كاةد .

ّن فػػي  عػػراب ةكلػػل : -ُِ التعمػػد فػػي تةروػػؼ الدجلػػض ، فوػػد ذكػػركا مػػذ
ػػػ ـٍ وىتكًخػػػذيكٍا ًمػػػف ديكًف المٌػػػًل كىجى رىسيػػػكًلًل كىجى اٍلمي لىػػػ ضن(}التك ػػػض : (كى ًلوجى {  فك ٍُٔؤًمًيوفى كى

مىيت معيػ  التصػوور ، كتيصػب مععػكجن كاةػدنا  ذا  اتخذ تيصب مععكلوف  ذا إي
كهػػذا وعيػػي  ٌياػػا  التإػػموف المػػذككر ج تكػػكف عمػػ   (ُ(كايػػت اتخػػذ عمػػ   ا اػػا

  ا اا ؛ يفك التصوور ج ومذؿ معي  اجتخاذ ؟! 
لعػػػظ  خػػػر  ف اختعػػػت  ذػػػاره تةروػػػؼ دجلػػػض لعػػػظ  تإػػػمويل دجلػػػض -ُّ

كاع كاجتل في  كاهد لتوار اما في هذا ال كاهد في العائدة ، فإيكل ج  ػد مػف  ف 
تظار جمٌوض في  كاهد  خرل  ، مف ذلؾ تإػموف (جعػؿ( معيػ  خمػؽى لتسػكو، 

عىمىلي دىككاّ(}الكاؼ :  { وعيي السػٌد ٖٗتعدواا لمععكؿ كاةد في ةكلل تعال  : (جى
ريوف ، ةػػاؿ ا ػػف عطوػػض : (((دىككػػاّ( فوةتمػػؿ  ف وكػػكف مععػػكجن الػػذم  يػػاه ذك الوػػ

ذايونػػا لػػػ(جعؿ( كوةتمػػؿ  ف وكػػكف جعػػؿى  معيػػ  خمػػؽى ، كوييصػػب (دىككػػاّ( عمػػ  
كةػاؿ   ػك ةوػاف معو نػا عمػ  ةػكؿ ا ػف عطوػض : ((كهػذا  عوػد جػًدا ؛  (ِ( الةػاؿ((

يفك السٌد  ذ ذاؾ مخمكؽ كمكجكد ، كج ويخمىؽ المخمكؽ، لكيكل ويتوؿ مػف  عػض 
 (ّ(هوئاتل  ل  هوئض  خرل((

هيػػاؾ ماخػػذ عػػاـ  ساسػػي وكعػػي كةػػده  ف ومذػػؿ الطامػػض الك ػػرل -ُْ
 جمل تعمدكا تغووػر دجلػض الععػؿ  التي جاّت مف هذا التإموف ، كهك  يكاـ مف

                                                 

  َُٓ/ٖ( الدر المصكف ُ(

 .  ْْٓ/ّ( المةرر الكجوز ِ(

 . ُٓٓ-َٓٓ/ٕكويظر : الدر المصكف  َِٓ/ٔ( ال ةر المةوط ّ(
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((تيصب مععكلوف  ذا كايت  كصرفل عف معياه المكإكع لل ةاؿ ا ف عصعكر
كهذا وعيي  يكاا تيصب مععػكجن كاةػدن  ذا جعمياهػا  غوػر معايواػا ،  (ُ( معايواا((

فمميةاة الةٌؽ فػي  ف ومغػكا  ك وعػدلكا كوغوػركا مػا صػيعكه كاختموػكه مػف ةكاعػد ، 
كاهد ةر يوض تخالعاػا كػزعماـ  ػافك ظػفك ك خكاتاػا تتعػدل لمععػكلوف ،  ذا كجدكا  

لكف لوس لاـ الةؽ كج لغورهـ في  ف وغوػركا دجلػض ايفعػاؿ كوإػٌميكها معػايي 
 فعاؿ  خرل مف  جؿ ةؿ   كاجت اعترت هذه الوكاعد التي هي مف صػيعاـ 

جتاػػػػػا كاخػػػػػتّةاـ ؛ يفك هػػػػػذه ايفعػػػػػاؿ ةػػػػػد دكيػػػػػت فػػػػػي المعػػػػػاجـ كةعظػػػػػت دج
المكإكعض لاا لغض كعرفنا كاستعماجن ،  مكا التإاموف فّ  صؿ لاا في المغػض ، 
 ؿ هػي مػف اخػتّؽ اليةػاة لوسػكغكا تعػدواا لكاةػد ،  ك جذيػوف ، كالػدلوؿ عمػ  
ػػػا  يكػػػل كػػػاف لةػػػؿ   ػػػكاؿ  ذلػػػؾ جعػػػؿ الععػػػؿ  ػػػاكذر مػػػف تإػػػموف ، كالػػػدلوؿ  وإن

 مختمؽ مف صيعاـ .
( ، ك(كجػػػدى( معيػػػ  توػػٌدـ  ٌف اليةػػػاة إػػمٌ -ُٓ ػػرىؼى ( معيػػػ  (عى ـى ًمػػػ يكا (عى

( معيػ  تكٌعػؿ ،  ـى  صابى ،  ك صادؼ ،  ك لوي ، ك(ظػٌف( معيػ  اٌتاػـ ، ك(زعػ
( معي  عمؿ ،  ك  لو  ،  ك اتخػذ ،  ك اعتوػد ،  ك  كجػد ،  ك خمػؽ ،  ك(جعؿى
ك(اتخػػػذ( معيػػػ  اكتسػػػب ، ك(تػػػرؾ( معيػػػ  خمٌػػػ  ؛ لتسػػػكو، مجوئاػػػا فػػػي الوػػػر ف 

 وض  ل  مععكؿ كاةد .الكروـ متعدٌ 
كإٌميكا (عٌد( معي  ةسب ، ك(جعؿ( ك(اتخذ( ك(ترؾ( ك(رٌد( معيػ  

 صٌور ؛ لتسكو، مجوئاا في الور ف الكروـ متعدوض  ل  مععكلوف .
ك عود هيا ما ةمتل في التماود  اٌف هذه التإمويات جموعاا  اطمض ،  

اؿ  يكل  ذا كايت ك ك ر دلوؿ عم   طّياا  يكل مف ةٌؽ  ٌم  اةث كاف  ف وس
 فعاؿ (ظٌف( ك خكاتاا في الور ف الكروـ  معايي هذه التإمويات ، فمماذا  ذف 
لـ وستعمؿ  لعاظاا لمتع ور عف معايواا ؟!  م : لماذا لـ وعٌ ر عف 

                                                 

 .ُٕٕ( المورب ص ُ(
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التإمويات  العاظاا ، كعٌ ر عياا  العاظ (ظٌف( ك خكاتاا ؟! ج وستطوع كٌؿ 
مف ةاؿ  اذا التإمويات ا جا ض عف هذا   هؿ المغض كاليةك كالتعسور ، ككؿٌ 

السؤاؿ  ٌج  اةد  مروف ،  مكا  ف ودعكا  افك مف اييسب كاي م، كايفص  
كايةؽ  ف ويعى كر عف المعي   معظل ،  ٌج  فك الور ف الكروـ  لةف فع كر عف 
المعي   غور لعظل  ككإع المعظ في غور مكإعل ، كهذا ما ج وجرؤ كج 

 ةد  ف ودعول ؛ ييكل ما مف  ةد وستطوع  ف وذ ت هذا اجدعاّ ،  وستطوع
مكا  ف وعترفكا كووٌركا جموعنا  افك هياؾ فرةنا  وف معايي (ظٌف( ك خكاتاا ،  كاع
كمعايي تإموياتاا ، ك فك الور ف الكروـ استعمؿ  لعاظ (ظٌف( ك خكاتاا ؛ ييكل 

؛ يٌيل ما  راد معايواا ، كعيدئذ   راد معايواا ، كلـ وستعمؿ  لعاظ تإموياتاا
ت طؿ فكرة كٌؿ التإمويات التي ةاؿ  اا اليةاة مف  جؿ اختّؽ الوكؿ  اٌف 

 (ظٌف( ك خكاتاا تيصب مععكلوف .
 المصادر كالمراجع

 دب الكاتب ، ي ي مةمد ع د ا  ف مسمـ  ف ةتو ض الدويكرم (ت :  - 
 هػََِٗرا عض ، هػ( تةووؽ ايستاذ عمي فاعكر الط عض الِٕٔ

( ُْٓايزهوض في عمـ الةركؼ ،ي ي عمي  ف مةمد اليةكم الاركم (ت : - 
 ـ ُُٕٗهػ ُُّٗتةووؽ ع د المعوف الممكةي ، دم ؽ 

اي  اه كاليظائر في اليةك، لجّؿ الدوف ع د الرةمف  ف   ي  كر السوكطي - 
الكتب العمموض ،  وركت هػ(  كإع ةكا ول غرود ال وه ، الط عض الذايوض ، دار ُُٗ(ت : 

 ـ .ََِٕهػ   ُِْٖ، 
ارت اؼ الإرب مف لساف العرب، يذور الدوف مةمد  ف وكسؼ  ف عمي  ف - 

هػ(، تةووؽ الدكتكر ْٕٓوكسؼ  ف ةواف ال اور  ا ي ةواف اييدلسي الغرياطي (ت:
 ـ.ُْٖٗ-هػَُْْمصطع   ةمد اليماس، الط عض ايكل  

مد  ف  ةمد  ف ع د المطوؼ الور ي الكو ي، ا ر اد  ل  عمـ ا عراب، لمة- 
هػ ُِْٓوىةو  مراد ، دار الةدوث ، الواهرة  ، -( تةووؽ دٓٗٔ مس الدوف (ت :

 ـ .ََِْ 
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 صّح الميطؽ ، ي ي وكسؼ وعوكب  ف  سةمؽ ، المعركؼ  ا ف السكوت - 
هػ(  رح كتةووؽ  ةمد مةمد  اكر ، كع د السّـ مةمد هركف ، الط عض ِْْ(ت : 

 ـ .ُْٗٗهػ ُّٖٔالذالذض ، الواهرة ، 
هػ(   ي  كر مةمد  ف السرم ، ُّٔايصكؿ في اليةك: ج ف السراج (ت - 

، مط عض اليعماف، اليجؼ اج رؼ ُتةووؽ الدكتكر ع د الةسوف العتمي، ج
 ـ.ُّٕٗهػ ُّّٗمط عض ايعظمي،  غداد،  ِـ، جُّٕٗهػ ُّّٗ

هػ( تةووؽ : مةمد   ك ِّٖت : ايإداد ، لمةمد  ف الواسـ ايي ارم (- 
 ـ .ََِٔهػ ُِْٕالعإؿ   راهوـ ، الط عض ايكل  ، المكت ض العصروض ، صودا ،  وركت 

ايإداد في كّـ العرب ، ي ي الطوب ع د الكاةد  ف عمي المغكم الةم ي - 
 ـ .ُٔٗٗهػ(  تةووؽ الدكتكر عزة ةسف ، الط عض الذايوض ُّٓ(ت : 

ور ف الكروـ ، الدكتكر ع د الةمود الايداكم ، الط عض ايكل  ، ا عجاز الصكتي في ال-
 ـ .ََِْهػ ُِْٓالدار الذوافوض لمي ر ، الواهرة 

 عراب الور ف ، ي ي جععر  ةمد  ف مةمد  ف  سماعوؿ اليةاس (ت : - 
هػ( اعتي   ل ال وه خالد العمي ، الط عض ايكل  ، دار المعرفض ،  وركت ، ل ياف ، ّّٖ
 ـ  .ََِٔ هػُِْٕ

 عراب الوراّات الس ع كعمماا ، ي ي جععر مةمد  ف  ةمد  ف يصر  ف - 
هػ( إ ط يصل كعمؽ عمول   ك مةمد ايسوكطي ، الط عض َّٔخالكول ايص اايي (ت : 

 ـ .ََِٔهػ ُِْٕايكل  ، دار الكتب العمموض ػ  وركت ، ل ياف ، 
اّ( ،الط عض السادسض ع رة ، دار ايعّـ لخور الدوف الًزًرٍكمي ( كسرالزام كالر - 

 ـ.ََِٓالعمـ لممّووف ،  وركت ، 
هػ( تةووؽ الدكتكر ع د ّٕٕا غعاؿ ي ي عمي الةسف  ف  ةمد العارسي (ت:- 

عرا ل ي ي  ا  ف عمر الةاج   راهوـ ، كهك المسائؿ المصمةض مف كتاب معايي الور ف كاع
 ت(- سةاؽ الزجاج (د

هػ( دراسض ْٔٔ ي عمرك عذماف  ف الةاجب (ت :  مالي ا ف الةاجب ، ي- 
ل ياف ، دار عمار ، –كتةووؽ الدكتكر فخر صال  سموماف ةدارة ، دار الجوؿ ،  وركت 

 ت(.-ايردف ، (د–عماف 
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ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ لع د الرةمف كماؿ الدوف ،  ي ال ركات  ف - 
هػ( ، ةدـ لل ككإع هكام ل كفاارسل ةسف ةمد  إ راؼ الدكتكر  موؿ ٕٕٓايي ارم (ت:

 ـ  ُٖٗٗهػ  ُُْٖ دوع وعوكب ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ،
سور ال وإاكم ، لياصر الدوف   ي  يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ ، المعركؼ  تع- 

هػ(  عداد ُٗٔالخور ، ع د ا  ف عمر  ف مةمد ال ورازم ال افعي ال وإاكم (ت : 
كتودوـ مةمد ع د الرةمف المرع ي ، الط عض ايكل  ، دار  ةواّ التراث العر ي ،  وركت 

 ت( . -، ل ياف (د
لةاجب (ػ: ا وإاح في  رح المعصؿ ي ي عمرك عذماف  ف عمر  ف ا- 

 (.ُّٖٗ -ُُٖٗهػ( تةووؽ الدكتكر مكس   يام العمومي ، مط عض العايي،  غداد (ْٔٔ
هػ(تةووؽ الدكتكر ّّٕا وإاح في عمؿ اليةك ، ي ي الواسـ الزجاجي (ت : - 

 ـ .ُٔٗٗهػ ُُْٔمازف الم ارؾ ، الط عض السادسض ، دار اليعائس ،  وركت ، ل ياف 
هػ( ةوؽ  يصكلل، الدكتكر ْٕٓييدلسي، (ت : ال ةر المةوط ي ي ةواف ا- 

-هػُِّْع د الرزاؽ الماودم، ، الط عض ايكل  ، دار  ةواّ التراث  العر ي،  وركت،
  ـ.ََِِ

هػ(  دارة الط اعض الميوروض، اليا ر ُٕٓ دائع العكائد ج ف ةوـ الجكزوض (ت: - 
 ت(. -دار الكتاب العر ي،  وركت (د

هػ( ْٕٗ ف ل در الدوف مةمد  ف ع د ا الزرك ي، (ت: ال رهاف في عمـك الور - 
 ـ .ََِٔهػ ُِْٕتةووؽ   ي العإؿ الدمواطي ، دارالةدوث ، الواهرة ،

 صائر ذكم التمووز في لطائؼ الكتاب العزوز ، لمجد الدوف مةمد  ف وعوكب - 
، وركت  هػ( تةووؽ ايستاذ مةمد عمي اليجار ، المكت ض العمموضُٕٖالعوركز  ادم (ت : 

 ت(-(د
ال مغض في تاروه  ئمض المغض ، لمجد الدوف مةمد  ف وعوكب العوركز  ادم (ت : - 

هػ( اعتي   ل كراجعل  ركات وكسؼ ه كد ، الط عض ايكل  ، المط عض العصروض ، ُٕٖ
 ـ . ََُِهػ ُِِْصودا ،  وركت 

المكت ض   غوض الكعاة في ط وات المغكووف كاليةاة لمسوكطي، الط عض ايكل  ،- 
 ـ . ََِٔهػ   ُِْٕالعصروض ، صودا ،  وركت ، 

هػ(، ٕٕٓال واف في غروب  عراب الوراف، ي ي ال ركات  ف ايي ارم، (ت: - 
 ـ.ُٗٔٗهػ_ ُّٖٗتةووؽ الدكتكر طل ع د الةمود، الواهرة،  
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تاج العركس مف جكاهر الوامكس لمسود مةمد مرتإ   ف مةمد الةويي - 
هػ( اعتي   ل ككإع ةكا ول الدكتكر ع د الميعـ خموؿ   راهوـ َُِٓالزك ودم ( ت :

هػ ُِْٕكايستاذ كروـ سود مةمد مةمكد ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ، وركت 
 ـ . ََِٕ  

تاكوؿ م كؿ الور ف ، ي ي مةمد ع د ا  ف مسمـ  ف ةتو ض الدوتكرم (ت : - 
الذايوض ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف ،  هػ( تةووؽ   راهوـ  مس الدوف الط عضِٕٔ
 ـ .ََِٕٕهػ ُِْٖ

الت واف في  عراب الور ف ي ي ال واّ ع د ا  ف الةسوف العك رم - 
 ـ.ََِٓ-هػُِْٔهػ(، دار العكر،  وركت، ُٔٔ(ت:

هػ   ُّّٗالتةرور كالتيكور، لم وه مةمد الظاهر ا ف عا كر ( ت : - 
، مؤسسض التاروه العر ي ،  وركت ، ل ياف ،  ـ( ، الط عض ايكل ُّٕٗ
 ـ .َََِهػ َُِْ

الترغوب كالترهوب ، لإلماـ الةافظ الميذرم ، ةوول   ك ع د الرةمف المكي ، - 
 ـ .ََِْهػ ُِْٓالط عض ايكؿ ، مكض المكرمض ، الرواض 

تعسور غروب الور ف ي ي مةمد ع د ا  ف مسمـ  ف ةتو ض الدويكرم(ت : - 
 ـ .ََِٕهػ ُِْٖةووؽ السود  ةمد صعر ، المكت ض العمموض ،  وركت ( تِٕٔ

هػ( تةووؽ  ةمد فرود ، الط عض ايكل  ، َُٓتعسور مواتؿ  ف سموماف (ت : - 
 ـ .ََِّهػ  ُِْْدار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

هػ( عماد الدوف   ي العداّ اسماعوؿ ْٕٕتعسور الور ف العظوـ ج ف كذور (ت- 
-سوي، عمؽ عمول كخركج  ةادوذل هايي الةاج ، المكت ض التكفوووض ، مصر ، الواهرة (دالدم
 ت( 

تمووف المتعمـ مف اليةك، ي ي مةمد ع د ا  ف مسمـ  ف ةتو ض (ت : - 
هػ( تةووؽ ع د ا الياصر ، الط عض ايكل  ، المكتب ا سّمي ،  وركت ، دم ؽ ِٕٔ

 ـ .ُّٗٗهػ ُُّْ، عمكاف 
هػ( تةووؽ َّٕذوب المغض ، ي ي ميصكر مةمد  ف  ةمد ايزهرم (ت : تا- 

رواض زكي ةاسـ ، الط عض ايكل  ، دار المعرفض ،  وركت ، ل ياف  -د
 ـ .ََُِهػ ُِِْ
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هػ( ، َُّجامع ال واف عف تاكوؿ  م الور ف، لمةمد  ف جرور الط رم (ت:  - 
 ـ.ََِٔ -هػُِْٔ وركت،  إ ط كتعموؽ مةمكد  اكر، دار  ةواّ التراث العر ي،

هػ( مةمد  ف اةمد اجيصارم، الط عض ُٕٔالجامع يةكاـ الور ف لمورط ي (ت- 
 ـ ُٕٔٗهػ   ُّّٖالذالذض دار الكتاب العر ي، الواهرة، 

جمع العكائد مف جامع ايصكؿ كمجمع الزكائد ، لإلماـ مةمد  ف سموماف  ف - 
ةل مةمد ع د الخالؽ الزياتي ، ق( إ طل كصةَُْٗطاهر المغر ي المالكي (ت : 

 ـ ََِِق ُِّْالط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف
هػ( تةووؽ ُِّجمارة المغض ، ي ي  كر مةمد  ف الةسف  ف درود (ت : - 

الدكتكر رمزم ميور ال عم كي الط عض ايكل  ،دار العمـ لممّووف ،  وركت ، ل ياف 
 ـ .ُٖٖٗ

هػ( ، ْٕٗفي ةركؼ المعايي ، لمةسف  ف ةاسـ المرادم (ت:  الجي  الدايي - 
تةووؽ الدكتكر فخر الدوف ة اكة ، كالدكتكر مةمد يدوـ فاإؿ ، الط عض اييكل  ، دار 

 هػَُّْالكتب العمموض ،  وركت 
هػ( ََٗهػ( عم   رح اي مكيي (ت : يةك َُِٔةا وض الص اف (ت : - 

هػ  ُِّْ ف الجموؿ، الط عض اييكل ، الواهرة، عم   لعوض ا ف مالؾ، تةووؽ: مةمكد 
 ـ،ََِِ 

هػ( عم   رح ا ف عووؿ عم   لعوض ا ف ُِٕٖةا وض مةمد الخإرم (ت : - 
مالؾ ط ع  مط عض دار  ةواّ الكتب العر وض، يصةا اا عوس  ال ا ي الةم ي ك ركائل 

 ت(.-(د
الغعار العارسي الةجض في عمؿ الوراّات الس ع ، ي ي عمي الةسف  ف ع د - 

هػ( تةووؽ ال وه عادؿ  ةمد ع د المكجكد ، كال وه عمي مةمد ّٕٕاليةكم (ت : 
 ـ .ََِٕهػ ُِْٖمعكض ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف ، 

هػ( تةووؽ َْٔةوائؽ التاكوؿ في مت ا ل التيزوؿ ، لم روؼ الرإي (ت : - 
 كجكه كاليظائر ، لمواتؿ  ف سموماف . ةمد فرود المزودم ، في ذوؿ ال

هػ( ، تةووؽ ع د الةمود ِّٗالخصائص  ، ي ي العت  عذماف  ف جي  (ت: - 
 ـ .ََِٖهػ ُِْٗالايداكم ، الط عض الذايوض ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف ، 

الدراسات المغكوض في العراؽ، لمدكتكر ع د الج ار جععر الوزاز، دار الر ود - 
 ـ.ُُٖٗي ر،  غداد لم
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هػ( ُٔٓدرة الغككاص في  كهاـ الخكاص ، لمواسـ  ف عمي الةرورم (ت : - 
تةووؽ مةمد   ك العإؿ   راهوـ الط عض ايكل  ، المكت ض العصروض ، صودا ،  وركت ، 

 ـ .ََِّهػ ُِْْ
الدر المصكف في عمـك الكتاب المكيكف، يةمد  ف وكسؼ المعركؼ  السموف - 
هػ( ، تةووؽ ايستاذ الدكتكر  ةمد مةمد الخراط  ، الط عض الذايوض ٕٔٓ(ت:الةم ي 

 ـ .ََِّ-هػُِْْ،
دوكاف ايدب ، موزاف المغض كمعوار الكّـ ،  سةاؽ  ف   راهوـ  ف الةسوف - 

هػ( تةووؽ مةمكد السود عذماف ، ك ةمد  مس الدوف الط عض ايكل  ، َّٓالعارا ي (ت : 
 هػ .َُُِ وركت دار الكتب العمموض ، 

دوكاف امرئ الووس ، اعتي   ل ك رةل ع د الرةمف المصطاكم ، الط عض - 
 ـ .ََِْهػ ُِْٓالذايوض ، دار المعرفض ،  وركت ، ل ياف 

دوكاف جراف العكد اليمورم ، صيعض   ي جععر مةمد  ف ة وب ، تةووؽ - 
كروض العراةوض ، كتذووؿ الدكتكر يكرم ةمكدم الووسي ، دار الر ود لمي ر ، الجما

 ـ .ُِٖٗ
دوكاف جرور ، اعتي   ل ك رةل ةمدك طمكاس ، الط عض الذايوض ، دار المعرفض - 

 ـ .ََِٖهػ ُِْٗ،  وركت ، ل ياف 
دوكاف ةاتـ الطائي ،  رةل كةدكـ لل  ةمد ر اد ، الط عض ايكل  ، دار الكتب - 

 ـ .ُٖٔٗهػ َُْٔالعمموض ،  وركت ، ل ياف 
س الإي عي ،  ركاوض ايذـر ، ك  ي ع ودة ، كايصمعي ، تةووؽ دوكاف المتمم- 

ك رح ةسف كامؿ الصورفي ، جامعض الدكؿ العر وض ، معاد المخطكطات العر وض 
 ـ . َُٕٗهػ َُّٗ

دوكاف اليا غض الذ وايي ، اعتي   ل ةمدك طمكاس ، الط عض الذايوض ، دار - 
 ـ .ََِٓهػ ُِْٔالمعرفض ،  وركت ل ياف 

اف الاذلووف ، الط عض الذايوض ، مط عض دار الكتب المصروض ، الواهرة دوك - 
 ـ .ُٓٗٗ

رصؼ الم ايي في  رح ةركؼ المعايي ، يةمد  ف ع د اليكر المالوي - 
هػ(، تةووؽ ايستاذ الدكتكر  ةمد مةمد الخراط، الط عض الذالذض ، دار الومـ، َِٕ(ت:

 ـ.ََِِ-هػُِِْدم ؽ ، 



1286 

 

ور الور ف العظوـ كالس ع المذايي ، ي ي العإؿ  ااب ركح المعايي في تعس- 
هػ( ، إ طل كصةةل عمي ع د َُِٕالدوف السود مةمكد ا لكسي ال غدادم (ت : 

 ـ .ََِٓهػ ُِْٔال ارم عطوض الط عض الذايوض ، دار الكتب العمموض،  وركت 
ي زاد المسور في عمـ التعسور،  ي ي العرج جماؿ الدوف ع د الرةمف  ف عم- 

هػ(، كإع ةكا ول،  ةمد  مس الدوف ، الط عض الذايوض ، دار ٕٗٓ ف مةمد الجكزم (ت:
 ـ.ََِِ-هػُِِْالكتب العمموض،  وركت ، 

الزاهر في معايي كّـ الياس ، ي ي  كر مةمد  ف الواسـ  ف ايي ارم (ت : - 
 ـ .ََِٖهػ ُِْٗق( دار الةدوث ، الواهرة ِّٕ

هػ( تةووؽ ِّٗالعت  عذماف  ف جي  (ت:سٌر صياعض ا عراب  ،ي ي - 
مصطع  السوا ك خروف، الط عض ايكل ، مط عض مصطع  ال ا ي الةم ي ك كجده، مصر، 

 ـ.ُْٓٗ-هػُّّٖ
السورة الي كوض ي ي مةمد ع د الممؾ  ف ه اـ  ف  وكب الةمورم المعافرم - 
الط عض الذايوض ،  هػ( كإع ةكا ول كخركج  ةادوذل ال وه فؤاد  ف عمي ةافظ ،ُِّ(ت : 

 ـ ََِّهػ ُِْْدار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 
هػ( عم   لعوض ا ف مالؾ : تةووؽ مةمد مةوي ٕٗٔ رح ا ف عووؿ (ت : - 

 ـ.ُْٔٗهػ/ ُّْٖ، مط عض السعادة، مصر، ُْالدوف ع د الةمود، ط
ع د  رح التساوؿ ، تساوؿ العكائد كتكموؿ المواصد ، لجماؿ الدوف مةمد  ف  - 

هػ( تةووؽ  ةمد السود عمي ، المكت ض التكفوووض ِٕٔا  ف مالؾ الطائي اييدلسي (ت : 
 ت( .-، الواهرة ، مصر (د

هػ( تةووؽ كدراسض مةمد ع د الي ي مةمد ْٕٗ رح التساوؿ لممرادم (ت : - 
 ـ .ََِٔهػ   ُِْٕ ةمد ع ود ، الط عض ايكل  ، الواهرة 

عم   لعوض ا ف مالؾ، لخالد  ف ع د ا ايزهرم  رح التصرو  عم  التكإو  - 
، جامعض الواهرة َٓٗ(ت:   هػ( تةووؽ  ةمد السود سود  ةمد، دار العمـك

 رح جمؿ الزجاجي ، لعمي  ف مؤمف المعركؼ  ا ف عصعكر ا   ومي، (ت: - 
هػ   ََُْهػ( تةووؽ الدكتكر صاةب   ي جياح ،  ةواّ التراث ا سّمي،  غداد ٗٔٔ
 ـ.ُِٖٗهػ   َُِْ –ـ َُٖٗ



1287 

 

 رح الةدكد اليةكوض ، لجماؿ الدوف ع د ا  ف  ةمد  ف عمي  ف مةمد - 
هػ( تةووؽ الدكتكر مةمد الطوب ا  راهوـ ، الط عض ايكل  ، دار ِٕٗالعاكاي (ت : 
 ـ .ُٔٗٗهػ ُُُْٕاليعائس ، الواهرة 

هػ( ةوول كعمؽ عمول مةمد خور  ُٕٔ رح  ذكر الذهب ج ف ه اـ (ت- 
 ـ . ُٗٗٗهػ   َُِْطعمض ةم ي  ، الط عض اييكل  ، دار المعرفض ،  وركت ، 

 رح دوكاف العرزدؽ ، إ ط معايول ك ركةل ك كمماا  وموا الةاكم ، الط عض - 
 ـ .ُّٖٗايكل  ، دار الكتاب الم يايي ، مكت ض المدرسض 

رح دوكاف جرور ، تالوؼ مةمد  سماعوؿ ع د ا الصاكم، دار اييدلس ،  - 
  وركت .
 رح الوصائد الس ع الطكاؿ الجاهموات ، ي ي  كر مةمد  ف الواسـ ايي ارم - 
(.، تةووؽ  ركات وكسؼ ه كد ، المكت ض العصروض ،  وركت ِّٕ(ت :
 ـ .ََِٖهػ ُِْٗ

هػ(تةووؽ َِٓ   ف عمي الت روزم (ت : رح الوصائد الع ر ، ي ي زكروا وةو- 
 ـ .ُٕٗٗهػ ُُْٖايستاذ ع د السّـ الةكفي دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

 رح كافوض ا ف الةاجب ، لرإي الدوف مةمد  ف الةسف ايسترا اذم (ت : - 
 هػ( ةدـ لل ككإع ةكا ول كفاارسل الدكتكر  موؿ  دوع وعوكب ، الط عض الذايوض ، دارٖٔٔ

 ـ .ََِٕهػ ُِْٖالكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 
هػ( تودوـ  ةمد ةسف ّٖٔ رح كتاب سو كول ، ي ي سعود السورافي (ت : - 

هػ ُِْٗمادلي ، كعمي سود عمي ،  الط عض ايكل  ، دار الكب العمموض ،  وركت ل اف ، 
 ـ .ََِٖ

هػ( ّْٔ: رح المعصؿ  ، لمكفؽ الدوف وعوش  ف عمي  ف وعوش اليةكم (ت- 
كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر  موؿ  دوع وعوكب، الط عض اييكل  ، دار الكتب العمموض ، 

  ـ.ََُِ -هػ ُِِْ وركت ، 
ال عر كال عراّ  ك ط وات ال عراّ ، ي ي مةمد ع د ا  ف مسمـ  ف ةتو ض  - 

اكم الط عض هػ( تةووؽ الدكتكر معود ةموةض كايستاذ مةمد  موف الإيك ِٕٔالدوتكرم (ت : 
 ـ .ََِٓهػ ُِْٔالذايوض ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

هػ ( اعتي   ل ََْالصةاح لإلماـ  سماعوؿ  ف ةماد الجكهرم (ت : يةك - 
 ـََِٕهػ ُِْٖخموؿ مامكف  وةا ، الط عض ايكل  ، دار المعرفض ، ل ياف ، 
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 مةمد  ف جععر إرائر ال عر ،  ك كتاب ما وجكز لم اعر ي ي ع د ا- 
هػ( تةووؽ الدكتكر مةمد زغمكؿ سّـ ، كالدكتكر مةمد ُِْالوزاز الووركايي (ت : 

 ت( .-د(مصطع  هدار ، اليا ر المعارؼ ا سكيدروض 
إرائر ال عر ، ي ي الةسف عمي  ف مؤمف  ف مةمد الةإرمي اي  ومي - 

لميصكر ، الط عض هػ( كإع ةكا ول خموؿ عمراف أّٔالمعركؼ  ا ف عصعكر(ت : 
 ـ . ُٗٗٗهػ َُِْايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

ّكـ الجمةي (ت : -  هػ( تةووؽ ُِّط وات فةكؿ ال عراّ ، لمةمد  ف س
 ت(-مةمكد مةمد  اكر ، مط عض المديي  جدة (د

{ تةووؽ ِٕٔعمدة الةافظ كعدة الّفظ ، لجماؿ الدوف مةمد  ف مالؾ (ت : - 
ف   راهوـ  ف ع د المكل  الميغويٌي ، الط عض ايكل  ، مصر ، الواهرة  ةمد  
 ـ ََِٗق َُّْ

عمدة الةعاظ في تعسور   رؼ ايلعاظ ، لم وه  ةمد  ف وكسؼ  ف ع د الدائـ - 
هػ( تةووؽ ةمد  اسؿ عوكف السكد ، دار الكتب ٕٔٓ، المعركؼ  السموف الةم ي (ت :

 ت(-العمموض ،  وركت (د
هػ( الط عض الذايوض ، دار  ةواّ ُٕٓخموؿ  ف  ةمد العراهودم (ت : العوف لم- 

 ـ ََِٓهػ   ُِْٔالتراث العر ي 
هػ( ْٕٓغروب الور ف الكروـ في لغات العرب ، ي ي ةواف اييدلسي (ت : - 

تةووؽ الدكتكر  ةمدم ال وه ، الط عض ايكل  ، دار الوووف لمي ر كالتكزوع ، مصر 
 ـ .ََِٓهػ ُِْٔالميصكرة ، 
هػ( في  رح الدرة ايلعوض ج ف معط (ت: ّٗٔالغرة المخعوض ج ف الخ از (ت: - 

 ـ. ُُٗٗهػ  ُُُْهػ( مط عض العايي،  غداد ِٖٔ
غوث اليعع في الوراّات الس ع ، لم وه عمي اليكرم  ف مةمد السعاةسي (ت : - 
  ، دار الكتب هػ( تةووؽ مةمد  ف ع د السموع ال افعي الةعواف ، الط عض ايكلُُُٖ

 ـ . ََِْهػ ُِْٓالعمموض ،  وركت ، ل ياف ، 
هػ( دراسض كتةووؽ ِْْالعكائد كالوكاعد ، لعمر  ف ذا ت الذمايويي (ت : - 

الدكتكر ع د الكهاب مةمكد الكةمض ، الط عض ايكل  ، مؤسسض الرسالض ،  وركت ، ل ياف ، 
 ـ .ََِّ   ُِْْ
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هػ( تةووؽ مةمد ّٓٗساؿ العسكرم (ت :العركؽ المغكوض ، ي ي هّؿ  ف - 
 ـ .ََِٗ اسؿ عوكف السكد ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموك ، وركت ، 

في اليةك العر ي، ةكاعد كتط وؽ، لمدكتكر مادم المخزكمي، الط عض ايكل ، - 
 ـ.ُٔٔٗ-هػُّٖٔمط عض مصطع  ال ا ي الةم ي مصر 

هػ( تةووؽ َُٖمرك  ف عذماف (تالكتاب ،  ك كتاب سو كول ، ي ي   ر ع- 
 ـ.ُٔٔٗع د السّـ مةمد هاركف، الط عض ايكل ، دار الومـ ، الواهرة 

هػ( ، عمؽ َُٖالكتاب،  ك كتاب سو كول، ي ي   ر عمرك  ف عذماف (ت:- 
عمول ككإع ةكا ول كفاارسل ، د  موؿ  دوع وعوكب ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض 

 ـ .ُٗٗٗهػ   َُِْ ،  وركت ، ل ياف ،
كتاب ايفعاؿ ، ي ي  كر مةمد  ف عمر اييدلسي ، المعركؼ  ا ف ل وكطوض - 
هػ(تةووؽ   راهوـ  مس الدوف الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ّٕٔ(ت : 
 ـ .ََِِهػ  ُِْْل ياف ،

كتاب الك ؼ عف كجكه الوراّات الس ع كعمماا ، ي ي مةمد مكي  ف   ي - 
هػ( تةووؽ الدكتكر مةوي الدوف رمإاف ، الط عض الرا عض ، ّْٕلب الووسي (ت : طا

 ـ .ُٕٖٗهػ َُْٕمؤسسض الرسالض ،  وركت ، ل ياف 
هػ( ّّٕكتاب الّمات ي ي الواسـ ، ع د الرةمف  ف  سةاؽ الزجاجي (ت : - 

هػ ُُِْتةووؽ الدكتكر مازف الم ارؾ ، الط عض الذايوض ، دار صادر ،  وركت 
 ـ .ُِٗٗ 

هػ( َّٕكتاب معايي الوراّات ، ي ي ميصكر مةمد  ف  ةمد ايزهرم (ت : - 
تةووؽ ال وه  ةمد فرود المزودم ، ةدكـ لل ، كةركظل الدكتكر فتةي ع د الرةمف ةجازم ، 
كموض المغض العر ض ، جامعض الواهرة ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

 ـ .ُٗٗٗهػ   َُِْ
الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوكف ايةاكوؿ في كجكه التاكوؿ ، ي ي - 

هػ(  ، رت ل كإ طل ّٖٓالواسـ جار ا مةمكد  ف عمر  ف مةمد الزمخ رم (ت:
كصةةل ، مةمد ع د السّـ  اهوف ، الط عض الذالذض ، دار الكتب العمموض،  وركت، 

 ـ .ََِّ-هػُِْْ
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هػ( ٗٗٓيةك لعمي  ف سموماف الةودرة الوميي (ت : ك ؼ الم كؿ في ال- 
هػ َُْْتةووؽ الدكتكر هادم عطوض عمر ، الط عض ايكل  ، مط عض ا ر اد ،  غداد ، 

 ـ .ُْٖٗ  
الكموات ، ي ي ال واّ  وكب  ف مكس  الةسويي الوىروميل الكعكمل (ت : - 
الذايوض عدياف  دركوش ، كمةمد المصرم ، الط عض -هػ( تةووؽ دَُْٗ
 ـ .َُُِهػ ُِّْ

الم اب في عمـك الكتاب ، ي ي جععر عمر  ف عادؿ الدم وي الةي مي - 
هػ، تةووؽ ال وه عادؿ  ةمد ع د المكجكد، كال وه عمي مةمد َٖٖالمتكف   عد سيض 

 ـ.ُٖٗٗ-هػُُْٗمعكض، الط عض اييكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، 
الدوف مةمد  ف مكـر  ف ميظكر (ت: لساف العرب ،ي ي العإؿ جماؿ - 

 ـََِّهػ( ، الط عض الذايوض، دار صادر ،  وركت ، ُُٕ
هػ( ُٖٗما تمةف فول العاٌمض ، ي ي الةسف عمي  ف ةمزة الكسائي (ت : - 

تةووؽ الدكتكر رمإاف ع د التكاب ، الط عض ايكل  ، مط عض المديي ، الواهرة ، 
 ـ ُِٖٗهػ َُِْ

دب الكاتب كال اعر، لإواّ الدوف يصر ا  ف   ي الكـر المذؿ السائر في  - 
هػ( ةوول كعمؽ عمول ال وه كامؿ مةمد  ّٕٔمةمد  ف مةمد  ف ايذور الجزرم (ت :

هػ   ُُْٗمةمد عكوإض ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ،ل ياف 
 ـ .ُٖٗٗ

هػ( تةووؽ ُُِمي (ت : مجاز الور ف ، ي ي ع ودة مىٍعمىر  ف المذيك  التو- 
 ةمد فرود المزودم ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

 ـ .ََِٔهػ ُِْٕ
هػ(   ك الع اس اةمد  ف وةو ، تةووؽ ع د ُِٗمجالس ذعمب: ذعمب (ت - 

 ـ.َُٔٗ -ـُٔٓٗالسّـ مةمد هركف، الط عض الذالذض، دار المعارؼ، مصر
هػ( تةووؽ َِٕمر  ف عوس   ف  سماعوؿ الارمي (ت:المةرر في اليةك ، لع- 

  ، د ، ميصكر عمي مةمد ع د السموع ، الط عض اييكل  ، دار السّـ ، الواهرة ، 
 ـََِٓهػ  ُِْٔ
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المةرر الكجوز في تعسور الكتاب العزوز، لمواإي   ي مةمد ع د الةؽ  ف - 
ال افي مةمد، الط عض هػ( تةووؽ ع د السّـ ع د ْٔٓغالب  ف عطوض اييدلسي (ت:

 ـ. ََُِ-هػُِِْايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت، 
المةكـ كالمةوط ايعظـ ، ي ي الةسف عمي  ف  سماعوؿ  ف سوده المرسي ، - 

هػ( تةووؽ الدكتكر ع د الةمود هيداكم  ، الط عض ايكل  ْٖٓالمعركؼ  ا ف سوده (ت : 
 ـَََِهػ ُُِْ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

المدارس اليةكوض ، لمدكتكرة خدوجض الةدوذي ،مط عض جامعض  غداد ، - 
 ـ .ُٖٔٗهػ َُْٔ

المدارس اليةكوض لمدكتكر  كةي إوؼ ، الط عض السا عض ، دار المعارؼ ، - 
 مصر .

مدارؾ التيزوؿ كةوائؽ التاكوؿ لع د ا  ف  ةمد  ف مةمكد اليسعي (ت : - 
ود طعمض ةم ي ، الط عض الذايوض ، دار المعرفض ،  وركت ، ق(اعتي   ل ع د المجَُٕ
 ـ . ََِٔق ُِْٔل ياف 

المسائؿ الم كمض ، ي ي عمي الةسف  ف  ةمد  ف ع د الغعار العارسي - 
هػ( ةر ه كعمكؽ عمول الدكتكر وةو  مراد ، الط عض اييكل  ، دار الكتب العمموض ، ّٕٕ(ت:

 ـ ََِّهػ   ُِْْ وركت ، 
هػ( تةووؽ واسوف ّْٕعراب الوراف ، لمكي  ف   ي طالب الووسي (ت:م كؿ  - 

 ـ.ُْٕٗ-هػُّْٗمةمد السكاس، دم ؽ ، 
المص اح الميور في غروب ال رح الك ور لمرافعي ، تالوؼ  ةمد  ف مةمد  ف - 

 ـ .ُْٗٗهػ ُُْْهػ( دار الكتب العمموك ،  وركت ، ل ياف ، َٕٕعمي العوكمي (ت : 
هػ( َّٕ، ي ي ميصكر مةمد  ف  ةمد ايزهرم (ت : معايي الوراّات - 

تةووؽ ال وه  ةمد فرود المزودم ، ةدكـ لل ، كةركظل الدكتكر فتةي ع د الرةمف ةجازم ، 
كموض المغض العر ض ، جامعض الواهرة ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

 ـ ُٗٗٗهػ   َُِْ
سف سعود  ف مسعدة المعركؼ  ايخعش ايكسط معايي الور ف  ،ي ي الة- 

هػ( كإع ةكا ول كفاارسل   راهوـ  مس الدوف، الط عض ايكل  ، دار الكتب ُِٓ(ت:
 ـ.ََِِ-هػُِّْالعمموض،  وركت،  
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هػ( كإع ةكا ول َِٕمعايي الور ف  ، ي ي زكروا زواد  ف ع د ا العراّ (ت:- 
 ـ.ََِِ-هػُِّْالعمموض،  وركت  كفاارسل،   راهوـ  مس الدوف، دار الكتب

عرا ل ، ي ي  سةاؽ الزجاج   راهوـ  ف السرم (ت: -  هػ( ُُّمعايي الور ف كاع
 ـ.ََِْ-هػُِْْتةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د  م ي، دار الةدوث، الواهرة 

-هػُّٖٔمعايي اليةك ، لمدكتكر فاإؿ مادم صال  السامرائي،  غداد - 
 ـُٕٖٗ

المسم  :  ر اد ايروب  ل  معرفض ايدوب ، ي ي ع د ا معجـ ايد اّ ، - 
هػ( تةووؽ الدكتكر  ةساف ِٔٔ- ااب الدوف واةكت  ف ع د ا الركمي الةمكم (ت : 

 ـ .ُّٗٗع اس ، الط عض ايكل  ، دار العرب ا سّمي ،  وركت ، ل ياف ، 
الدوف ع د  مغيي الم وب عف كتب ايعاروب ،ج ف ه اـ، تةووؽ مةمد مةوي- 
 ت(.-الةمود (د
المعردات م غروب الور ف ، ي ي الواسـ الةسوف  ف مةمد المعركؼ  الراغب - 

هػ( إ طل هوذـ الطعومي ، الط عض ايكل  ، دار  ةواّ التراث َِٓايصعاايي (ت : 
 ـ .ََِٖهػ ُِْٖالعر ي ،  وركت ، ل ياف ، 

عمر الزمخ رم (ت: المعصؿ في عمـ العر وض ،ي ي الواسـ مةمكد  ف - 
 ـ.ََِّ -هػ ُِْْهػ( ، الط عض ايكل ، دار الجوؿ،  وركت ، ّٖٓ

المواصد اليةكوض في  رح  كاهد ايلعوض ، الم اكر   رح ال كاهد الك رل ، - 
هػ( تةووؽ مةمد  اسؿ عوكف ٖٓٓل در الدوف مةمكد  ف  ةمد  ف مكس  العويي (ت : 

 ـ .ََِْهػ ُِْٔعمموض ،  وركت السكد ، الط عض ايكل  ، دار الكتب ال
هػ( تةووؽ ّٓٗمواووس المغض ، ي ي الةسوف  ةمد  ف فارس  ف زكروا (ت : - 

 ـَََِٖهػ ُِْٗ يس مةمد ال امي ، دار الةدوث ، الواهرة 
الموتصد في  رح ا وإاح، ي ي عمي اليةكم، ع د الواهر الجرجايي، - 

 ـ.ُِٖٗود،  غداد، تةووؽ: الدكتكر كاظـ  ةر المرجاف، دار الر 
هػ( تةووؽ ايستاذ مةمد ع د الخالؽ ِٖٓالموتإب ، لمةمد  ف وزود الم رد (ت: 

 ت( .-عإومض، دار الكتاب،  وركت (د
هػ( تةووؽ: عادؿ  ةمد ع د المكجكد كعمي ٗٔٓالموٌرب ، ج ف عصعكر (ت:- 

 ـ.ُٖٗٗ -ُُْٖمةمد معكض، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت،  
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الممٌخص في  عراب الور ف ، ي ي زكروا وةو   ف عمي المعركؼ  الخطوب - 
 ـ .ََِْهػ ُِْٓوةو  مراد ، دار الةدوث ، الواهرة -( تةووؽ دَِٓالت روزم (ت : 

المياؿ الصافي في  رح الكافي ل در الدوف   ي ع د ا مةمد  ف   ي  كر - 
فاخر ة ر مطر ، الط عض ايكل  ، دار  هػ( تةووؽ ايستاذ الدكتكرِٕٖالدمامويي (ت : 

 ـ .ََِٖالكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 
الموسر في الوراّات اير ع ع ر ، لمةمد فاد خاركؼ ، كمةمد كروـ راج ، - 

 ـ .ََُٔهػ ُِْٕ وركت -الط عض الرا عض ،  دم ؽ
الرةمف يزهض ايعوف في عمـ الكجكه كاليظائر ، لإلماـ جماؿ   ي العرج ع د - 

ق( كإع ةكا ول خموؿ الميصكر ، الط عض ٕٗٓ ف عمي  ف مةمد  ف الجكزم (ت : 
 ـ .َََِق ُُِْايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

يزهض ايل اّ في ط وات ايد اّ ، ي ي اال ركات كماؿ الدوف ع د الرةمف  ف - 
السامرائي ، الط عض ايكل  ،  هػ( تةووؽ الدكتكر   راهوـٕٕٓمةمد  ف ايي ارم (ت : 

 ـ .ُٖٓٗهػ َُْٓمكت ض الميار ، ايردف ، الزرةاّ ، 
يزهض الومكب في تعسور غروب الور ف ، لإلماـ   ي  كر  ف عزوز السجستايي - 

هػ(تةووؽ الدكتكروكسؼ ع د الرةمف المرع مي ، الط عض ايكل  ، دار المعرفض َّّ(ت : 
 ـ .ََُِهػ ُُّْ،  وركت ، 
يااوض في غروب الةدوث كايذر ، لمجد الدوف   ي السعادات الم ارؾ  ف ال- 

هػ( الط عض الذالذض ،  دار المعرفض ،  وركت ، ل ياف َٔٔمةمد الجزرم (ت : 
 ـ .ََِٗهػ َُّْ

همع الاكامع في  رح جمع الجكامع ، لجّؿ الدوف السوكطي ، (ت : - 
 كت ض التكفوووض ، الواهرة ، مصر. هػ( تةووؽ الدكتكر ع د الةمود هيداكم ، المُُٗ

ق( َُٓالكجكه كاليظائر في الور ف الكروـ ، لمواتؿ  ف سموماف ال مخي (ت : - 
تةووؽ  ةمد فرود المزودم ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض  وركت ، ل ياف 

 ـ .ََِٖق ُِْٗ
 العسكرم الكجكه كاليظائر في الور ف الكروـ ، ي ي الاّؿ الةسف  ف ع د ا- 
هػ( تةووؽ  ةمد السود ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ّٓٗ(ت :  عد 

 ـ .ََُِل ياف 
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هػ( َُٕالكجكه كاليظائر في الور ف الكروـ ، لاركف  ف مكس  الوارئ (ت : - 
 ـ .ََِِتةووؽ ايستاذ الدكتكر ةاتـ صال  الإامف ، الط عض ايكل  ، عمكاف 

كاليظائر يلعاظ كتاب ا العزوز ، ي ي ع د ا الةسوف  ف مةمد الكجكه - 
هػ( تةووؽ عر ي ع د الةمود عمي ، الط عض ايكل  ، دار الكتب ْٖٕالدامغايي (ت : 

 ـََِّهػ ُِْْالعمموض ،  وركت ، ل ياف 
الكسوط في تعسور الوراف المجود ، ي ي الةسف عمي  ف  ةمد الكاةدم  - 

هػ( تةووؽ ال وه عادؿ  ةمد ع د المكجكد كال وه عمي مةمد ْٖٔ:اليوسا كرم (ت
 ـ.ُْٗٗهػ/ُُْٓمعكض، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت،  
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 الكتاب السادسنحكياتي القرآنية : 
 اقت ؽ األكجه كالمعاني في كتب حركؼ المعاني

 التمىيد
ٍمػدي لمٌػًل رىبل اٍلعىػالىًموفى ، الركٍةمػػًف الػركًةوـً   ً ٍسـً الٌمًل الركٍةمػىًف الػركًةوـً ، كاٍلةى

مكػدو رىسيػكًؿ ا ، كخػاتىـً اليك وػوف ،  مىػ  ميةى ػًمًؾ وىٍكـً الدلوًف ، كالصكّةي كالسكّـي عى ، مى
ًعػػػوف ، مػػػف اييصػػػاًر كالماػػػ مىػػػ   ًلػػػًل ك ٍصػػػةاً ًل  ٍجمى اجروف ، كالػػػذوف ات عػػػكهـ كعى

 . إةسافو  ل  وكـً الدلوف 
كتػب الكجػكه   عد  ف فرغتي مف تالوؼ كتا ي : ج كجكه كج يظائر في

دراسػػض كتػػب عمػػ   ػػاكمض كتػػب   ػػرعتي فػػي ـَُِّ/ْ/ِٗكاليظػػائر ،  تػػاروه 
كذوػػرنا مػػا توػػر  فػػي كتػػب ، ك الكجػػكه كاليظػػائر التػػي ات ػػع  صػػةا اا المػػياج يعسػػل 

ي مذػػػؿ ةػػػكلاـ : جػػػاّ لعػػػظ كػػػذا عمػػػ  كػػػذا  كجػػػل ، كتػػػارة  مذػػػؿ ةػػػركؼ المعػػػاي
اخػتّؽ ايكجػل : كتػا ي سموتي ةكلاـ  : جاّ لعظ كذا عم  كذا معاف ، لذلؾ 

؛ يفك  صػػػػػػػةا اا اسػػػػػػػتعممكا هػػػػػػػذوف كالمعػػػػػػػايي فػػػػػػػي كتػػػػػػػب ةػػػػػػػركؼ المعػػػػػػػايي 
ذا  ،المصػػطمةوف  سػػاليي سػػائؿ : مػػا المػػياج الػػذم تت عػػل فػػي كتا ػػض   ةاذػػؾ كاع

ت عاػػا فػػي  ذّذػػض م ػادئ  ساسػػوض ذمػػض كمؤلعاتػؾ المغكوػػض كاليةكوػػض ؟  ج ػتي  ػػافك 
 :هي ك ، كمف ات عاا  صاب ك فم  كؿ ما  كت ل في ةإاوا المغض كاليةك 

،  كلػػوس  الوػػر ف الكػػروـ  ػػالرجكع  لوػػل كاجعتمػػاد عموػػل  ايكؿ :الم ػػد  
 ػعرهـ ، كلػـ وصػميا مػف يذػرهـ هػك ـ العرب ؛ يفك ما كصػميا مػف كّماػـ كّ
اليزر الوموؿ ، كال عر ميووكػد  ػالكزف ككةػدة الوافوػض ، فال ػاعر العر ػي مامػا   جٌ 

 كايدؽٌ    مغػػػت فصػػػاةتل ك ّغتػػػل ، كػػػاف كذوػػػرنا مػػػا وإػػػةي  ػػػالمعي  ايصػػػ ٌ 
رم ال ػػػع كزفاسػػػتوامض الػػػك التركوػػػب ايمذػػػؿ كاييسػػػب مػػػف  جػػػؿ الةعػػػاظ عمػػػ  

ّن  اسػػػتعماؿ ( ذا( ك( ًف( ال ػػػرطوتوف ، فػػػايكل   ككةػػػدة الوافوػػػض ، مػػػف  ذلػػػؾ مػػػذ
مػا وةتمػؿ عػل  خػّؼ الذايوػض التػي تسػتعمؿ فوتستعمؿ في ال رط المتةوػؽ كةك 

 ك وي ػػؾ فوػػل ؛ لػػذلؾ جػػاز  ف ووػػاؿ :  توػػؾ  ذا غر ػػت ال ػػمس ، كمػػا جػػاز  ف 
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كهػذا مػا  (ُ(مػف  ف تغػرب ال ػمس ج  ػدٌ  وواؿ :  توؾ  ف غر ت ال ػمس ؛ يفك 
: ((كلمجاػؿ  مكةػع ( ف( ك( ذا(  مر فوػد ةػاؿ الزمخ ػي كػل عموػل  هػؿ ال ّغػض ، 

وزو، كذور مف اليةاة عف الصكاب فوغمطكف(( كاست اد ي وػات يةػد ال ػعراّ 
اسػػتعمؿ فواػػا ( ف( ك( ذا( مراعونػػا اخػػتّؼ كزيوامػػا ج المعيػػ  ذػػـ ةػػاؿ : ((فمػػك 

ّن  (ِ( اب((عكس يص  ةكؿ المتي ي : مف ذلؾ مذ
ف  يت  كرمتى المذوـ تمركدا   ذا  يت  كرمتى الكروـ ممكتل    كاع

فال ػػػاعر هيػػػا اسػػػتعمؿ ( ذا( فػػػي ال ػػػطر ايكؿ ، كاسػػػتعمؿ ( ف( فػػػي ال ػػػطر 
ػد ، كلػػـ  وعكػس ؛ يفك فػػي كمتػا الةػػالتوف وختػؿ كزف ال وػػت ،  الذػايي ، فمػػـ وكةل

؟! كمذػػؿ هػػذه الةالػػض   ةصػػمت فػػي ال ػػعر العر ػػيةالػػض مذػػؿ هػػذه الةالػػض فكػػـ 
  .جؿ كعّ كما هك  دي  مياا ج تجده في كتاب ا 

المعػػػظ يعسػػػل ،  معػػػظ الور يػػػي ج وطػػػا ؽ معيػػػاه  جٌ :  فك ال الم ػػػد  الذػػػايي
ذا عيرلؼ  ك فيسلر  تركوب فول ج وطا ؽ دجلتل  جٌ  ككذلؾ كؿ التركوب يعسل ، كاع

 ، فإيكما ويعركؼ كويعسكر  المعظ كالتركوب الوروب مف معياه .
الم د  الذالث : المعي  كةده مف دكف المعظ هك ايساس في فاـ كؿ 

ّن عظ كتركوب ، ك ل  يكؾ توكؿ : يجةٍت   ساس كؿ  عراب فول ، مف ذلؾ مذ
المعظ  تي عم  سعادى ، توكؿ هذا  ذا جعمتى سعادي ، ككمكمتي سعادى ، كسمكم

ه  العتةض كتؤيث ممنا لمؤيكث ، فتميعل مف الصرؼ كالتيكوف كتجرٌ ع (سعاد(
ا لمذككر ، ذككرتى الععؿ المسيد  لول  ذا جعمتىل عممن الععؿ المسيد  لول ، كاع

ف المعظ مكمتي سعادنا ، كسمكمتي عم  سعادو ، : يج  سعاده ، كككتوكؿ  فتيكل
عم  العت   ذا جعمتل  ععؿ (تياسىكا( تعر ل فعؿ ماض م يًوا، كاله  الكسرة كتجرٌ 
ّن  كتعر ل كوكلؾ : الياس تياسىكا ما  صا اـ ، عم  الزمف الماإي ،  داجً  فع

                                                 

 ُٖٔكمعتػػاح العمػػـك لمسػػكاكي ص  ٔٓ/ِ( ويظػػر : الموتإػػب لمم ػػرد تةووػػؽ عإػػومض ُ(
 .  ّٓص كا وإاح في عمـك ال ّغض لموزكويي 

 .  ْٓص ( ا وإاح في عمـك ال ّغض  ِ(
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ّن داجً فعؿ  مر م  عم  معي  ايمر ،  يي عم  ةذؼ اليكف  ذا جعمتل فع
،  ا عراب لتغٌور المعي  فغوكرتى كوكلؾ : وا  ٌواا الياس تياسىكا ما  صا كـ ، 

كتوكؿ : ج وتخٍذ مؤمفه كافرنا كلًوا ، كتوكؿ : ج وتخذي مؤمفه كافرنا كلًوا ، 
ياهوض ، كتإمل  ذا  (ج(فتسكلف  خر الععؿ في المذاؿ ايكؿ عيدما تجعؿ 

تامكؿ  ذر المعي  في تغوور الواعدة الصرفوض ، ك ذره في تغوور جعمتاا يافوض ، ف
 .المعظ ت عنا لتغور المعي  

فاك لأدكات فاذا مياجي  مكا مياج اليةاة في استي اط المعايي  
،  في كتا ي : ج كجكه كج يظائر السواؽ ، كةد تكممتي عم  مياجاـ هذا

العّةض  وف ، كتةت عيكاف :  تةت عيكاف : العّةض  وف دجلض المعظ كالسواؽ
 . دجلض الةرؼ كالسواؽ

عػؿ لكػؿ  جعؿ حرؼ بمعنى حػرؼ آقػر : تموػزت المغػض العر وػض  ػاف جي
ةرؼ فواا دجلتل ، ك يكل ج وجيّ  دجلض ةرؼ  خر في  م تركوػب كػاف كفػي 

 يكػل ةػد   كػؿ كإػكح فػي كتػاب ا ،  جٌ  اا مل سواؽ كاف ، كهذه الةوووض يممسػ
 ك عيػد إػػععاّ المغػض كمػػا ةػاؿ الزجػػاج ، فػػي مكاإػع و ػدك  دجلػض ةػػرؼ  خػر 

في يظر مف ج ومعف اليظر في التع ور الور يي ، كهذا ما ي كل عمول  هؿ المغض 
في ةكلل تعال  :  ور ف لمزرك ي : ((كما ال رهاف في عمـك ال يعساـ ، جاّ في 

(}سػ ا :  ػّؿو محً وفو ـٍ لىعىمى  هيػدنل  ىٍك ًفػي إى يكا  ىٍك ً وكاكي { فاسػتعممت (عمػ ( ِْ(كىاًع
جايػب ال اطػؿ ، يفك صػاةب الةػؽ كايكػل مسػتعؿو فػي في جايب الةػؽ ك(فػي( 

ورةػػب يظػػره كوػػؼ  ػػاّ ، ظػػاهرة لػػل اي ػػواّ ، كصػػاةب ال اطػػؿ كايكػػل مػػيغمس 
ػل في ظّـ ج ودرم   ـٍ وف تكجك ًرًةكي ػدىكيـ  ًػكى ، ككمػا فػي ةكلػل تعػال  : (فىػاٍ عىذيكا  ىةى

ٍيػػػػػػػػػلي  ػػػػػػػػػا فىٍموىػػػػػػػػػٍاًتكيـ  ًػػػػػػػػػًرٍزؽو مل ػػػػػػػػػ  طىعىامن ًدويىػػػػػػػػػًض فىٍموىيظيػػػػػػػػػٍر  ىوحاىػػػػػػػػػا  ىٍزكى هىػػػػػػػػػًذًه ً لىػػػػػػػػػ  اٍلمى
ٍلوىتىمىطكٍؼ(}الكاػػؼ :  ػػا ايوطػػع  {ُٗكى فعطػػؼ هػػذه الجمػػؿ الذّذػػض   العػػاّ ، ذػػـ لمك
ٍلوىتىمىطكٍؼ(  ذ لـ وكف التمطؼ مترت نا يظاـ الترتوب عط ؼ  الكاك فواؿ تعال  : (كى

 نػػػا عمػػػ  التكجػػػل فػػػي طم ػػػل ، تا توػػػاف متر كػػػاف عمػػػ  ا توػػػاف  الطعػػػاـ ، كمػػػا 
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 نػػػا عمػػػ  ةطػػػع الجػػػداؿ فػػػي المسػػػالض عػػػف مػػػدة الم ػػػث ، تكالتكجػػػل فػػػي طم ػػػل متر 
ػػػ  تسػػػموـ العمػػػـ لػػػل سػػػ ةايل ػػػا الصك دىةىاتي ًلٍمعيوىػػػرىاّ ، ككمػػػا فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : (ً يكمى

ًفػي سىػً وًؿ  ةىػاًب كىاٍلغىػاًرًموفى كى ًفػي الرل ـٍ كى لكعىػًض ةيميػك ياي مىٍواىا كىاٍلميؤى كىاٍلمىسىاًكوًف كىاٍلعىاًمًموفى عى
ًكوـه(}التك ػػض :  ًمػػوـه ةى ػػفى المٌػػًل كىالمٌػػلي عى ػػضن مل { فعػػدؿ عػػف َٔالمٌػػًل كىاٍ ػػًف السكػػً وًؿ فىًروإى

ير عض ايخورة  وذاينا  ايكاـ   كذر استةواةنا لمتصدؽ عمواـ  الّـ  ل  (في( في ا
ممػػف سػػ ؽ ذكػػره  ػػالّـ ، يفك (فػػي( لمكعػػاّ في كػػل  اسػػتعمالاا عمػػ   يكاػػـ  ةوػػاّ 
 ػػػاف وجعمػػػكا مظيػػػض لكإػػػع الصػػػدةات فػػػواـ ، كمػػػا وكإػػػع ال ػػػيّ فػػػي كعائػػػل 

ةىٍد  ىٍةسىفى  ً ككما في ةكلل تعال  : (...  مستوًرا فول { فإيكػل ََُوكسػؼ :  ي(}كى
لػيك كهػي مختمعػض المعػايي ،  ك لوواػا  وكسػؼ عموػل السػّـ  وواؿ :  ةسػف  ػي كاع

صػار  لواػا ، ككمػا فػي ( ي( ييكل  ةساف درج فول دكف  ف ووصد الغاوػض التػي 
ـٍ : (ةكلػػل تعػػال   ػػمل ىيككي ػػذيكًع اليكٍخًؿ(}طػػل : كىجصى { كلػػـ ووػػؿ (عمػػ ( كمػػا ًُٕفػػي جي

يفك (عمػػػ ( لّسػػػتعّّ ، كالمصػػػمكب ج ويجعػػػؿ عمػػػ  رؤكس  عإػػػاـ  ؛  ظػػػفٌ 
يكما ويص كةػد  (ُ( ((مف (عم (مىب في كسطاا ، فكايت (في(  ةسف اليخؿ ،  كاع

  يكػػل ةػػد وتوػػارب ةػػرؼ مػػع ةػػرؼ فػػي مكاإػػع ((فػػي العائػػدة فػػوظفٌ ذكػػر الزجػػاج 
  دجلػػض عػدـ ةصػػكؿ هػػذه العائػػدة الإػغوؼ العمػػـ فػػي المغػض  فك معياهمػػا كاةػػد((

( لػ (  معيػ  ردك ا ػف عصػعكر جعػؿ ((ك اػذه الةجػض   (ِ(في المكاإع ايخرل
ػػًض(}اييعاـ :  ـٍ ً لىػػ  وىػػٍكـً اٍلًووىامى {  ايكػػل لػػك ُِ(فػػي( فػػي ةكلػػل تعػػال  : (لىوىٍجمىعىػػيككي

 (ّ(كايػػت  معيػػػ  (فػػػي( لسػػػاغ  ف ووػػػاؿ : زوػػد  لػػػ  الككفػػػض ،  م: فػػػي الككفػػػض((
مجػػيّ ( لػػ (  صػػ ٌ   لػػ  ا ػػف عصػػعكر ةكلػػل : ((لػػك ككػػذلؾ يسػػب ا ػػف ه ػػاـ

                                                 

 .ٖٕٗ-ٕٕٗ( ص  ُ(

عرا ل  ِ(  . ُّٓ/ُ( معايي الور ف كاع

 .ّٖٖ( الجي  الدايي ص  ّ(
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 اليةػاس  ايكػل لػك جعميػا ةرفنػاكذكػر  (ُ(  معي  (فػي( لجػاز : زوػد  لػ  الككفػض((
 يكػػر ايخعػػش ايكسػػط جعػػؿ كػذلؾ ك (ِ(المعػػايي((ل طمػػت (( معيػ  ةػػرؼ  خػػر 

دنا لمعػايي  فسػا(( عػف  هػؿ اليظػر  فك فػي ذلػؾ ةرؼ  معيػ  ةػرؼ  خػر كيوػؿى 
كالتعسػور  لػ  ض الػذم دفػع  هػؿ المغػ  فك ككذورنا ما  ةر   ك  سمع  (ّ(((ةكؿ العرب
ّن هك ككف السواؽ ووتإول  ا  معي  ةرؼ  خرةرفن  ف وجعمكا   ، كهذا وعيي مذ

ةىػٍد  ىٍةسىػػفى  ً ةكلػل تعػػال  : ( فك  {  اسػتعماؿ ال ػػاّ مػػف دكف ََُي(}وكسػػؼ :  كى
ل  تودور : كةد  ةسػف جعم( ل ( مخالؼ لمسواؽ ، كلجعمل مكافونا لل ، اةتإ  

، كهـ  اذا اجدعاّ كالتوػدور ةػد طعيػكا  مغػض الوػر ف  ػؿ اتامػكه  ػالمةف مػف   ليك 
كجعػػػػػؿ ةػػػػػرؼ  معيػػػػػػ  ةػػػػػرؼ  خػػػػػر وػػػػػدخؿ فػػػػػي  ػػػػػػاب ، ةوػػػػػث ج و ػػػػػعركف 

 التإموف .
يػػػػي عػػػػدد مػػػػف اليةػػػػاة  دراسػػػػض الةػػػػركؼ  : حػػػػركؼ المعػػػػانيكتػػػػب  عي

كايدكات في كتب مستومض عف كتب اليةك ، ك هماا ك كسعاا ك  ارها ك كذرهػا 
 كتب هي :  خمسضتداكج عيد الدارسوف كال اةذوف 

معػػػايي الةػػػركؼ ، ي ػػػي الةسػػػف عمػػػي  ػػػف عوسػػػ  الرمػػػايي (ت : -ُ
 ق(ّْٖ

 ق( ُْٓلعمي  ف مةمد الاركم (ت : زهوض في عمـ الةركؼ ايي -ِ
رصػػؼ الم ػػايي فػػي  ػػرح ةػػركؼ المعػػايي يةمػػد  ػػف ع ػػد اليػػكر -ّ

 ق( َِٕالمالوي (ت : 
 الجي  الدايي في ةركؼ المعايي لمةسف  ػف ةاسػـ المػرادم (ت :-ْ

 ق(ْٕٗ
                                                 

 .ٕٓ/ُ( مغيي الم وب  ُ(

 .ّٖٓ(  عراب الور ف ص  ِ(

 .ِٓ/ُّ( الجامع يةكاـ الور ف  ّ(
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مغيػػي الم وػػب عػػف كتػػب ايعاروػػب ج ػػف ه ػػاـ اييصػػارم (ت :  -ٓ
  ق( ُٕٔ

 ذكر المعي    صةاب كتب ةركؼ المعايي لـ ويعيكامف المعمكـ  فك ك 
ػر ،  ةجػض  يكػل  المكإكع لمةرؼ فةسب ،  ؿ تعدكه ، فاإافكا  لوػل معػايي  يخى

عمواػػا مػػف السػػواؽ ، ككذوػػرنا مػػا كايػػت هػػذه المعػػايي المإػػافض  لوػػل مختموػػض  دؿٌ 
عمػػ  فومػػا وػػاتي ساةتصػػر ك  ػػيعس الطػػرؽ التػػي ات عاػػا  صػػةاب كتػػب الكجػػكه ، 

  :كهي ر يي ايكجل كالمعايي التي اختموكها لمةرؼ الو
عمػ  ةسػموف : اسػتعااـ اجسػتعااـ اليةػاة ووسػـ ومزة اءسػتفىاـ : -ُ

(}ال وػػرة :  ػػا ًهيى { ٖٔ،َٕةوووػي كوكلػػل تعػػال  : (ةىػػاليكٍا اٍدعي لىيىػػا رى كػؾى وي ىػػولف ٌليىػػا مى
 فك ايكؿ هػك اسػتعااـ عمػا  اسػتعااـ ،  جٌ  كّ الوسموف فك  كالةوووضمجازم ، ك 

صػػةوةض  ك غوػػر وعممػػل ، كالذػػايي هػػك اسػػتعااـ عػػف معمكمػػض ج وعممػػل السػػائؿ ل
 مف  جؿ ةمػؿ المخاطىػب عمػ وعمماا السائؿ كما وعمماا المسؤكؿ ، صةوةض 
عمػػ   فك لعػػظ اجسػػتعااـ  ةػػاؿ الذمػػايويي : ((كالػػذم وػػدؿٌ  اػػا ا ةػػرار  يكارهػػا  ك 

 لع د الممؾ  ف مركاف وككف لمتورور كاجعتراؼ ةكؿ جرور 
 مىف ركب المطاوا    ك يدل العالموف  طكف راح   لستـ خورى           

يكمػػا وكػػكف مخ ػػرنا كموػػررنا ، ككركد المػػدح  معػػظ  كالمػػادح ج وكػػكف مسػػتعامنا ، كاع
عمول ؛ كلاذا ةيكي  فك ع ػد  ما ةرراجستعااـ   م، في معياه لوعترؼ الممدكح  

 (ُ( الممؾ تةركٍت  عطافل كاهتز لأروةوض كةاؿ : صدةتى يةف كذلؾ((
 ػػؿ هػػذا اجسػػتعااـ هػػك اسػػتعااـ كلػػوس  خ ػػر ، كالػػدلوؿ عمػػ  ذلػػؾ  فك 

لما  كلك كاف خ رنا  ع د الممؾ  جاب المستعاـ  وكلل  : ((صدةتى يةف كذلؾ((
اسػتعااموض مػف اجسػتعااـ الةوووػي ؛ ييكػل  هػك   ػدٌ  ػؿ ،  جا ل  وكلل  المذككر 

وذور الم اعر كالعكاطؼ كما ر وت ، كالخ ر ج وذور  وئنا مف ذلؾ كعموػل فػإفك 

                                                 

 .ُِٖ( العكائد كالوكاعد ص  ُ(
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اه اليةػاة هػػك اسػتعااـ كلػػوس  خ ػر كمػػا وػزعـ  هػػؿ اجسػتعااـ المجػػازم كمػا سػػمٌ 
ذا اسػتعممتي لعػظ اجسػتعااـ المجػازم فػي هػذا ال المغض كالتعسور ، كغوػره  كتػابكاع

ل ل ػػوكع تسػػموتل  اػػذا المصػػطم  ، كلمتعروػػؽ  ويػػل ك ػػوف اجسػػتعااـ سػػتعممي  يكمػػا  
  .  ا خر

ةػػػاؿ المػػػالوي : (( ف تكػػػكف  اءسػػػتفىاـ اإلنكػػػارم كالتقريػػػرم :ومػػػزة 
 (ُ( لإليكار في  كؿ الكممض ، كذلؾ  ذا  يكرتى كػّـ غوػرؾ ،   ك  يكػرتى ر وػل((

كةػػاؿ مخاطىػػب عمػػ   يكػػار مػػا وجػػب  يكػػاره ،  فك المػػراد ميػػل ةمػػؿ ال كايصػػ ٌ 
 (ِ(المرادم : ((التورور : كهك تكةوؼ المخاطىب عم  ما وعمـ ذ كتل  ك يعول((

ك عػػػػد اجطػػػػّع عمػػػػ  كػػػػّـ اليةػػػػاة كالمعسػػػػروف فػػػػي همػػػػزة اجسػػػػتعااـ 
المجػػازم ، كجػػدتاـ كذوػػرنا مػػا وختمعػػكف فواػػا فػػي ال ػػاهد الور يػػي يعسػػل ، فمػػياـ 

ػػف وػػذهب كوؤكػػد  ٌياػػا لمتوروػػر ، كةػػد مػػف وػػذهب كوؤكػػد  ٌياػػ ا لإليكػػار ، كمػػياـ مى
كذوػرنا مػا  ٌف همػزة اجسػتعااـ المجػازم   عػد مراجعػض هػذه الوإػوض مػرارنالػي ت ٌوف 

اسػػػػتيعًممٍت لإليكػػػػار ،  م : لةمػػػػؿ المخاطىػػػػب عمػػػػ   يكػػػػار مػػػػا  عػػػػدها ، سػػػػكاّ 
وكػكف دخمت عمػ  كػّـ ميعػي  ـ مذ ػت ، كفػي ةػاؿ دخكلاػا عمػ  كػّـ ميعػي 

المػػراد  يكػػاره ، فويومػػب الكػػّـ  إيكػػار يعوػػل  لػػ   ذ ػػات ، فوكػػكف الكػػّـ مودمتػػل 
توروػػر ، فمػػف يظػػرى  لػػ  مودمتػػل ةػػاؿ  ػػاٌف اجسػػتعااـ لإليكػػار ،  يكػػار كيتوجتػػل 

 جتل ةاؿ  اٌف اجستعااـ لإلةرار .كمىف يظر  ل  يتو
ر يعػي كوكػكف  يكػاغال نػا فاجستعااـ الداخؿ عم  ميعػي وكػكف لإليكػار 

ما دخمت عمول ؛ كهذه هػي الدجلػض الم ا ػرة كالورو ػض ، كوكػكف لمتوروػر  ذا  روػد 
، كهػػذه هػػي ا ةػػرار  إيكػػار يعػػي مػػا دخمػػت عموػػل ،  م : ا ةػػرار  يعػػي الميعػػي 

 الدجلض غور الم ا رة كغور الورو ض .

                                                 

 .ُِْ( رصؼ الم ايي ص  ُ(

 .ّّ-ِّ( الجي  الدايي ص  ِ(
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ار لإليكار ، كوككف  يكغال نا ككف ككذلؾ الةاؿ  ذا دخؿ عم  مذ ت و
الدجلض الم ا رة كالورو ض ، كوككف لمتورور  ذا  دخمت عمول ، كهذه هي  ذ ات ما

 روػػػد ا ةػػػرار  يعػػػي  ذ ػػػات مػػػا دخمػػػت عموػػػل ، كهػػػذه هػػػي الدجلػػػض غوػػػر الم ا ػػػرة 
  .كغور الورو ض 

كػػػػػار يةػػػػػاؿ ا ػػػػػف ه ػػػػػاـ : ((ا  اءسػػػػػتفىاـ الػػػػػداقؿ عمػػػػػى النفػػػػػي :
لػػـز ذ كتػػل  ف كػػاف كمػػف جاػػض  فػػادة هػػذه الامػػزة يعػػي مػػا  عػػدها ...  ا  طػػالي

ػػػػاؼو  ميعًوػػػػا ؛ يفك يعػػػػي اليعػػػػي  ذ ػػػػات ، كميػػػػل ةكلػػػػل  تعػػػػال  :  ( ىلىػػػػٍوسى المكػػػػلي ً كى
ٍ دىهي(}الزمر :  ػٍعيىا( عمػ  ةكلػل ّٔعى {  م : ا كاؼ ع ده ، كلاػذا عطػؼ (كىإى

(}ال ػرح :  ٍدرىؾى ـٍ يىٍ رىٍح لىػؾى صى ػا كػاف معيػاه :  ىػرىٍةيىا ، كمذمػُتعال  : ( ىلى ل { لمك
ا فىآكىل(}الإة  :  ـٍ وىًجٍدؾى وىًتومن ـٍ وىٍجعىػٍؿ ٔةكلل تعال  : ( ىلى { كةكلل تعػال  : ( ىلىػ

(}العوؿ : كىٍودى  ـٍ ًفي تىٍإًموؿو ا كاف ةكؿ جرور في ع د الممؾ :      { ِهي  كلاذا  وإن
  لستـ خور مىف ركب المطاوا    ك يدل العالموف  طكف راح   

(}ال ورة : ( كلػػ   ف تيةمػػؿ ا وػػض : كايى  ّو ةىػػًدوره ػػٍي مىػػ ى كيػػؿل  ى ـٍ  ىفك المٌػػلى عى ـٍ تىٍعمىػػ  ىلىػػ
اػػػػػا الميكػػػػػر وٌ وخي  ك ا  طػػػػػالي،  م :  لػػػػػـ تعمػػػػػـ  { عمػػػػػ  ا يكػػػػػار التػػػػػك َُٔ
 (ُ( ((لميسه

يفك  ؛  فادة الامزة  يعػي مػا  عػدها ج وصػ ٌ جاّ  اٌيل كةكلل  ا تكار 
كالدلوؿ عم  ذلػؾ ، عااـ ج تعود اليعي ةطعنا ، كاليعي غور ا يكار تهمزة  اجس

((الصػافات :  ػا تىٍيًةتيكفى { الػذم ٓٗاجستعااـ في ةكلل تعػال  : (ةىػاؿى  ىتىٍع يػديكفى مى
فموس المراد مف الامزة  يعػي مػا  عػدها ؛  (ِ( دخمل في  اب اجستعااـ ا يكارم

يٌ  مػا ويختكيػل  يكاره ،  م :  يكػار ع ػادتاـ لً ما المراد يفك ما  عدها ةاصؿ ، كاع
  ايعساـ  

                                                 

 . ُٖ-ُٕ/ُ( مغيي الم وب  ُ(

 . ُٖ-ُٕ/ُ( ويظر : مغيي الم وب  ِ(
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عمػػػ  (لػػػوس(  ضداخمػػػاجسػػػتعااـ الهمػػػزة  فك  لػػػ   وػػػد ذهػػػب ا ػػػف ه ػػػاـف
فوػد ذهػب الرٌمػايي ، ، كخالعػل كذوػركف  إمف اجستعااـ ا يكػارم ك(لـ( تدخؿ
: ((كتكػػػكف توروػػػرنا كتةووونػػػا ، كذلػػػؾ  ذا  فوػػػاؿ لمتوروػػػر كلػػػوس لإليكػػػار  لػػػ   ٌياػػػا

 جرور :... ةااؿ  دخمٍت عم  (ما(  ك (لـ(  ك (لوس(
 لستـ خور مىف ركب المطاوا    ك يدل العالموف  طكف راح((  

 )ُ) 
ا ، فوػد جعػؿ مػف  ػكاهد التوروػر ةكلػل تعػال  :  كهذا ما ذهب  لول المالوي  وإن

ًلودن  ـٍ ييرى لػػػػػػػػػؾى ًفويىػػػػػػػػػا كى { كةكلػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػال  : ( ىلىٍسػػػػػػػػػتي ُٖا(}ال ػػػػػػػػػعراّ : (ةىػػػػػػػػػاؿى  ىلىػػػػػػػػػ
(}ايعراؼ :  ـٍ ـٍ (كجاّ في الدر المصكف ةكلػل تعػال  :  (ِ({((ًُِٕ رى لكي ـٍ تىٍعمىػ  ىلىػ

( ((هػذا اسػتعااـ فوػل معيػ  التوروػر(( ّو ةىػًدوره مى ى كيؿل  ىػٍي  ىفك الٌملى عى
كةػاؿ ا ػف ( ّ(

اجسػػػػػػتعااـ الػػػػػػداخؿ عمػػػػػػ  كهػػػػػػذا  ػػػػػػاف ...  عا ػػػػػػكر : ((كاجسػػػػػػتعااـ توروػػػػػػرم
كةػد   ػار فػي الك ػاؼ  لػ   يكػل ...   م :  يككـ تعممكف  فك ا ةػدور...  اليعي

لعػػرب اسػػتعااـ توروػػر ، كصػػركح  ػػل الوطػػب فػػي  ػػرةل ، كلػػـ ويسػػمع فػػي كػػّـ ا
   (ْ(كهك مراد  ل التورور(( دخؿ عم  اليعي  جٌ 

مػػػػػف همػػػػػزة  صػػػػػةض كػػػػػّـ ا ػػػػػف ه ػػػػػاـ كمػػػػػف خالعػػػػػل ؛ يٌف المػػػػػراد ك رل
 فاجسػػػتعااـيعونػػػا كػػػاف  ـ  ذ اتنػػػا ،  عػػػدها ، سػػػتعااـ المجػػػازم  يكػػػار مػػػا جػػػاّ اج

ٍ ػػدىهي( فػػي ةكلػػل تعػػال   يكػػارم   ذا ةصػػديا  ٌيػػل  روػػد ةمػػؿ : ( ىلىػػٍوسى المكػػلي ً كىػػاؼو عى
توجض هك ا ةرار  كعاوتل ع ده ، كالي ا ع دهالمخاطىب عم   يكار عدـ كعاوض 

، ع ػده ا  إيكػار عػدـ كعاوػض  رةمماػـ عمػ  ا ةػرا  ف وككف المراد ، كايصؿ
وصػػػ   المػػػػراد لالميعػػػي كيعوػػػػل ، لعظػػػػي ةػػػذؼ    مكػػػف اختصػػػػار هػػػذه الع ػػػػارةك 

                                                 

 .ِ-ُ( معايي الةركؼ ص  ُ(

 .ُّٔ( رصؼ الم ايي ص  ِ(

)ّ  )ِ/ِٔ . 

 . ُٕٓ/ُكويظر الك اؼ  ْٕٔ/ُ( التةرور كالتيكور  ْ(
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التصػػػػرو   ػػػػالجكاب  كةػػػػد جػػػػاّ ع ػػػػده ،   ػػػػافك ا كػػػػاؼو ةمماػػػػـ عمػػػػ  ا ةػػػػرار 
 لىٍسػػتي  ى التوروػػرم الػػذم تػػّ مػػا كػػاف عمػػ  يةػػك ا وػػض المػػذكككة كوكلػػل تعػػال  : (

ػػػًاٍديىا(}ايعراؼ :  ـٍ ةىػػػاليكٍا  ىمىػػػ   ى { كةكلػػػل تعػػػال  : (ةىػػػاؿى  ىلىػػػٍوسى هىػػػذىا ُِٕ ًػػػرى لكي
ؽل ةىاليكٍا  ىمى  كىرى ليىا(}اييعاـ  :  { كةد جاّ فػي الةػدوث ّْ{}ايةواؼ : ًَّ اٍلةى

مىػػػػػ   ىف ويٍةوًػػػػػ ًلػػػػػؾى ً وىػػػػػاًدرو عى يى الصػػػػػةو   فك مػػػػػف ةػػػػػر  ةكلػػػػػل تعػػػػػال  : ( ىلىػػػػػٍوسى ذى
ٍكتى (}الووايػػض :  (}التوف : َْاٍلمى ػػػاًكًموفى { كةكلػػل تعػػال  : ( ىلىػػػٍوسى المكػػلي  ًػػاىٍةكىـً اٍلةى

  (ُ({ فمووؿ :  م  ك يا عم  ذلؾ مف ال اهدوفٖ
كلػـ وػرد لػوس( ك(لػـ( (ميعػي كػػاف همزة اجستوااـ الداخمض عمػ  فاذا   

مجوئاػػا فػػي الوػػر ف الكػػروـ داخمػػض عمػػ  (لػػف( ك(مػػا( اليافوػػض ،  ػػؿ كرد دخكلاػػا 
ـٍ كىهىمحكٍا ً ًإٍخرىاًج  ايىاي ا يككىذيكٍا  ىٍومى عم  (ج( اليافوض كوكلل  تعال  : ( ىجى تيوىاًتميكفى ةىٍكمن

ـٍ فىالمٌػػػػػلي  ػػػػػٍكيىاي ػػػػػركةو  ىتىٍخ ى ؿى مى ـٍ  ىكك ػػػػػٍكهي ً ف كييػػػػػتـي الركسيػػػػػكًؿ كىهيػػػػػـ  ىػػػػػدىؤيككي ػػػػػؽح  ىف تىٍخ ى  ىةى
(}التك ػػػض :  ًمًيوفى كا وػػػض كاإػػػةض فػػػي  فك المػػػراد ةمػػػؿ المسػػػمموف عمػػػ  { ُّمحؤي

ػػػ  يكػػػار ، مػػػف هػػػذا الكجػػػل ف هػػػذه صػػػعتاـ ، فاجسػػػتعااـ  يكػػػارم عػػػدـ مواتمػػػض مى
 كتورورم ؛ يٌف  يكار عدـ مواتمتاـ وعيي ا ةرار  مواتمتاـ  

ـٍ كىالمكػػلي ةكلػػل تعػػافػػي  كمذػػؿ هػػذا يوػػكؿ كيػػ ل  : ( ىج تيًة حػػكفى  ىف وىٍغًعػػرى المكػػلي  ى
عيػػكره ركًةوـه(}اليػػكر :  فصػػٌ  جعػػؿ اجسػػتعااـ هيػػا لإليكػػار ،  ذا  رديػػا  ٌف { ِِغى

وكػػػكف المػػػػراد ةمػػػػؿ المخػػػاطى وف عمػػػػ   يكػػػػار عػػػدـ مة ػػػػتاـ لمغعػػػػرة ا لاػػػػـ ، 
كالػػدلوؿ مػػا جػػاّ ؛ يٌف  يكػػار عػػدـ المة ػػض وعيػػي ا ةػػرار  اػػا ، كوكػػكف لمتوروػػر 

فػػي تعسػػورها  ايكاػػا ((يزلػػت فػػي  ػػاف   ػػي  كػػر الصػػدوؽ رإػػي ا عيػػل ةػػوف 
ةمػػػؼ  ف ج ويعػػػؽ عمػػػ  مسػػػط  ا ػػػف خالتػػػل لخكإػػػل فػػػي عائ ػػػض رإػػػي ا 
ػػا ةر هػػا الي ػػي صػػم  ا عموػػل كسػػمـ  عياػػا، ككػػاف مسػػكوينا  ػػدرًوا ماػػاجرنا ، كلمك

                                                 

 .َّْ،  ِِّ/ٖ( تعسور الور ف العظوـ ج ف كذور  ُ(
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 ف وغعػػر ا لػػي ، كردك  لػػ   عمػػ    ػػي  كػػر رإػػي ا عيػػل ةػػاؿ :  مػػ   ةػػبح 
  (ِ(كجاّ هذا في ةدوث ركاه ال خارم كمسمـ (ُ( مسط  يعوتل((

 ىفىغىٍوػرى ًدوػًف المٌػًل فػي مكاإػع كوكلػل تعػال  : (ككرد دخكلاا عمػ  (غوػر( 
{ كهذا استعااـ  يكارم ، يفك المراد ةمػؿ المخػاط وف ّٖ:  (} ؿ عمرافوىٍ غيكفى 

ٍورى الٌمًل  ىتكًخػذي  (ّ(غور دوف ا  عم   يكار ا تغاّ دوفو  ككذلؾ ةكلل تعال  : ( ىغى
ًلًوا(}اييعػػػاـ :  ً ا(}اييعػػػاـ : ُْكى ٍوػػػرى المٌػػػًل  ىٍ ًغػػػي رى { ُْٔ{ كةكلػػػل تعػػػال  : ( ىغى

(}الزمر : كةكلػػػػػل تعػػػػػال  : ( ىفىغىٍوػػػػػرى المكػػػػػ ػػػػػاًهميكفى كيلي  ىٍع يػػػػػدي  ىوحاىػػػػػا اٍلجى { ًْٔل تىػػػػػٍاميري
  (ْ(فاجستعااـ في جموعاا  يكارم

(}اييعاـ :  ٍورى الٌمًل تىٍدعيكفى كةد  دخؿ ا ف ه اـ كغوره ةكلل تعال  : ( ىغى
كجعػػػؿ الزجػػػاج كغوػػػره اجسػػػتعااـ فػػػي ةكلػػػل  (ٓ({ إػػػمف اجسػػػتعااـ ا يكػػػارمَْ

ٍوػػػرى ا (}اييعاـ :تعػػػال  : ( ىغى ػػػاًدًةوفى ةػػػاؿ { لمتوروػػػر ، َْلمٌػػػًل تىػػػٍدعيكفى ً ف كييػػػتيـٍ صى
وصػػو كـ   م : عيػػدما (ٔ(الزجػػاج : ((ييكاػػـ كػػايكا  ذا مسكػػاـ الإػػر دعػػكا ا((

ذلؾ  فك اجستعااـ  رود  ل ةمؿ الم ركوف عمػ   (ٕ(ا عذاب ا ج تدعكف  جٌ 
 يعػػػػي دعػػػػائاـ غوػػػػر ا ، فوكػػػػكف ا ةػػػػرار  يعػػػػي مػػػػا جػػػػاّ  عػػػػد الامػػػػزة ،  م : 

كايصػؿ هػك ا يكػار ،  (ٖ( المعي  ((فايتـ  موركف  ايككـ ج تػدعكف غوػر ا((
                                                 

 .ْٕٕ( مدارؾ التزوؿ ص  ُ(

 َُِ( ويظر :  س اب اليزكؿ لمكاةدم ص  ِ(

 .  ِٓٗ/ّكالدر المصكف  ّّٕ/ُ( ويظر : الك اؼ  ّ(

 . ْٓٓ/ْ( ويظر : الدر المصكف  ْ(

 . ُٖ-ُٕ/ُكمغيي الم وب  ِٕٔ/ْكالدر المصكف  ُِ/ِيظر : الك اؼ ( و ٓ(

عرا ل  ٔ(  .ُٖٗ/ِ( معايي الور ف كاع

 .ُِّ( ويظر : مدارؾ التيزوؿ تعسور اليسعي ص  ٕ(

 .ٓٗ/ٔ( التةرور كالتيكور ٖ(
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، كمػف جعمػل لمتوروػر جػاّ  :  يكػار دعػائاـ غوػر افالمراد في جموع مػا توػدـ 
دعػائاـ غوػر مف جعمل اجستعااـ  رود  ل ةمؿ الم ػركوف عمػ  ا ةػرار  إيكػار 

 ا 
ذلؾ همػػزة اجسػػتعااـ الداخمػػض عمػػ  كػػاـ الػػداقؿ عمػػى مثبػػت : اءسػػتفى

ةكلػل تعػال  : ( ىفىًسػٍةره هىػذىا   دخػؿ ا ػف ه ػاـ لإليكار ، فود  غال ناككف مذ ت ت
(}الطكر :  كفى ـٍ  ىيػػػتيـٍ ج تيٍ ًصػػػري ػػػف  (ُ({ إػػػمف اجسػػػتعااـ ا يكػػػارمُٓ ى كمػػػياـ مى

ل  لػ  الم ػركوف وػكـ الووامػض ، يفك هذا اجستعااـ ؛  فٌسره عم   ٌيل تورورم ويكجك
فوواؿ لاـ  :  يككـ كيتـ في الديوا توكلكف لمكةي :  يكل سةر ، فمػا تركيػل الوػكـ 

ػػػا؟ كالصػػػةو   ٌيػػػل  يكػػػارم ، يفى المػػػراد ةمػػػؿ  (ِ(مػػػف ةوػػػائؽ  سػػػةره هػػػك  وإن
وػػـك الووامػػض الم ػػركوف عمػػ   يكػػار ةػػكلاـ لمػػكةي  اٌيػػل سػػةر  عػػد  ف ت ػػٌوف لاػػـ 

     يكا وظٌيكيل كوٌدعكيل في الديوا .ا كا طّف م
ا كغوره  ( إمف ةكلل تعال  : ( ى ى كةد  دخؿ ا ف ه اـ  وإن ٍموىايـٍ ًاديكا خى

 يكػػار  ػػاادتاـ كةإػػكرهـ خمواػػـ ، عمػػ   م : ةمماػػـ  (ّ(اجسػػتعااـ ا يكػػارم
ػػف ةػػ ماـ ، كهػػذه ةوووػػض ج وممكػػكف  يكارهػػا ؛ يفك السػػواؽ وؤكػػد عػػدـ   ك خمػػؽ مى

ـٍ ًع ىػػادي  عىميػػكا اٍلمىًّئكىػػضى الكػػًذوفى هيػػ  ػػاكدهـ ،  كهػػذا ظػػاهر فػػي ةكلػػل تعػػال  : (كىجى
(}الزخرؼ :  ويٍسػػاىليكفى ـٍ كى ػػتيٍكتىبي  ىػػاىادىتياي ـٍ سى ٍموىايػػػ ػػًاديكا خى ًف ً يىاذنػػا  ى ى فػػػّ  {ُٗالػػركٍةمى

رهـ ، كالػػػدلوؿ مػػػؽ غوػػػالم ػػػرككف كج المؤميػػػكف ةػػػد  ػػػادكا خمػػػؽ المّئكػػػض  ك خ
ٍمػػػػؽى عمػػػػ   ٍمػػػػؽى السكػػػػمىاكىاًت كىايٍرًض كىج خى ـٍ خى ػػػػا  ىٍ ػػػػاىدتحاي ذلػػػػؾ ةكلػػػػل تعػػػػال  : (مى

(}الكاؼ :  ـٍ  روػػػػد مػػػػف اجسػػػػتعااـ ةمػػػػؿ  كجػػػػاز جعمػػػػل لإلةػػػػرار  ذا {ُٓ ىيعيًسػػػػًا

                                                 

 . ُٕ/ُ( ويظر : مغيي الم وب  ُ(

 .ٕٔ/َُكالدر المصكف  ُُْٕ( ويظر : مدارؾ التيزوؿ ص  ِ(

 .َِّ/ِٓكالتةرور كالتيكور  ُٕ/ُ( ويظر : مغيي الم وب  ّ(
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 ايكاـ لـ و ػادكا كا الم ركوف عم  ا ةرار  يعي ما جاّ  عد الامزة ،  م : لوورٌ 
 ّئكض خمؽ الم

ًؿ( فػي  ػاب : ( ىفىعىًوويى ككذلؾ  دخؿ ا ف ه اـ ةكلل تعال   ٍمًؽ ايكك ا ً اٍلخى
ػػا الزمخ ػػرم (ُ(اجسػػتعااـ ا يكػػارم كا ػػف (ِ(كةػػد ةػػاؿ  اجسػػتعااـ ا يكػػارم  وإن

((كالمعيػػ  :  يكػػا لػػـ يعجػػز كمػػا عممػػكا عػػف الخمػػؽ ةػػاؿ الزخ ػػرم :  (ّ(عا ػػكر
: هػػـ ج ويكػػركف ةػػدرتيا عمػػ  الخمػػؽ  ايكؿ ةتػػ  يعجػػز عػػف الذػػايي ، ذػػـ ةػػاؿ

كةػػاؿ  (ْ( ايكؿ ،  كاعتػػرافاـ  ػػذلؾ فػػي طولػػل اجعتػػراؼ  الوػػدرة عمػػ  ا عػػادة((
 ػػػػػالخمؽ  اجعتػػػػػراؼ  ػػػػػافك ا لػػػػػـ وعػػػػػيى  عا ػػػػػكر : ((ييكاػػػػػـ ج وسػػػػػعاـ  جٌ ا ػػػػػف 

ٍكا  ىفك المكػػلى الكػػًذم  (ٓ(ايكؿ(( ـٍ وىػػرى لىػػ فػػالمراد يعػػي ا عوػػاّ  دجلػػض ةكلػػل تعػػال  : ( ىكى
ػػٍكتى   ىمىػػ   مىػػ   ىٍف ويٍةوًػػيى اٍلمى ٍمًوًاػػفك ً وىػػاًدرو عى ـٍ وىٍعػػيى ً خى لىػػ مىػػؽى السكػػمىاكىاًت كىايٍرضى كى خى

(}ايةواؼ :  ّو ةىػػػػًدوره ػػػػٍي مىػػػػ  كيػػػػؿل  ى ااـ ةمػػػػػؿ فػػػػالمراد  ذف  اجسػػػػتع{ ًّّ يكػػػػلي عى
 يكار  عواّ ا ، كجاز جعمل لإلةرار  ذا  رود ةمؿ الم ػركوف الم ركوف عم  

 ا ةرار  يعي ما جاّ  عد الامػزة ،  م : ا ةػرار  ػافك ا سػ ةايل لػـ وعػيى عم  
((توروػػػػر(( كمػػػػا ةػػػػاؿ الكجػػػػل مػػػػف هػػػػذا  ػػػػالخمؽ ايكؿ ؛ لػػػػذلؾ فػػػػإفك اجسػػػػتعااـ 

 (ٔ(الزجاج

                                                 

 . ُٕ/ُ( ويظر : مغيي الم وب  ُ(

 .ِّٕ/ْ( ويظر : الك اؼ  ِ(

 .ِْٕ/ِٔ( ويظر : التةرور كالتيكور  ّ(

 . ُُُٔكويظر مدارؾ التيزوؿ ص  ِّٕ/ْ( الك اؼ  ْ(

 . ِْٕ/ِٔ( التةرور كالتيكور  ٓ(

عرا ل  ٔ(  .ّٔ/ٓ( معايي الور ف  كاع
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ػػػػػػا ٍمػػػػػػتى هىػػػػػػذىا ً آًلاىًتيىػػػػػػا وىػػػػػػا  اجسػػػػػػتعااـ فػػػػػػي ةكلػػػػػػل  مك تعػػػػػػال  : ( ى ىيػػػػػػتى فىعى
ـي( يكارم فاك   (ُ(الذم  دخمل ا ف  ه اـ في  اب التورور {ِٔ(ايي واّ : ً ٍ رىاًهو

كجػاّ فػي ؛ يفك ةكـ   راهوـ  رادكا  اذا اجستعااـ  ةممل عم   يكار ما فعمل ، 
مةتمؿ  رادة  اجستعااـ الةوووي   فك ((ةكلل تعال  : ( ى ىيتى فىعىٍمتى هىذىا(الم اب 

ا ةممػل عمػ  ا ةػرار  (ِ( ،  اف وككيكا لـ وعممكا  يكل العاعؿ((   إيكػاركجاز  وإن
فػػػػ((طم كا ميػػػل اجعتػػػراؼ  ػػػذلؾ لووػػػدمكا عمػػػ  مػػػا فعمػػػل ؛  ةامػػػض الةجػػػض عموػػػل 

 (ّ(  وذائل((
هػػك ةمػػؿ المخاطىػػب المجػػازم فػػالغرض مػػف اسػػتعماؿ همػػزة اجسػػتعااـ 

، كعم   سػاس هػذا الغػرض  اذا ا يكار  ك ا ةرار ما جاّ  عدها  يكار  عم 
فػػػي كتػػػب ذكػػػر اليةػػػاة ةػػػد ، ك  وي غػػػي  ف تيعسكػػػر كػػػؿ  ػػػكاهدها فػػػي كتػػػاب ا 

ةػػػػركؼ المعػػػػايي كالزرك ػػػػي فػػػػي كتا ػػػػل : ال رهػػػػاف ، كالسػػػػوكطي فػػػػي كتا ػػػػل : 
عمػػ  معػػاف جػػاّت فػػي الوػػر ف الكػػروـ اجسػػتعااـ المجػػازم همػػزة  فك ا توػػاف ، 

ا وجاب كالتةووؽ ، كالتسكوض ، كالتورور ، كالتػك وه ، كالتػذكور  :   ارها كذورة
،  ، كايمػػػػػػػػػر ، كالتادوػػػػػػػػػد ، كالتي وػػػػػػػػػل ، كاجسػػػػػػػػػت طاّ ، كا يكػػػػػػػػػار ، كالػػػػػػػػػتاكـ

 (ْ(كالتعجب

                                                 

 .ُٖ/ُ( ويظر : مغيي الم وب  ُ(

 .ُٖ/ُ( مغيي الم وب  ِ(

 . ّّٓ/ُّ( الم اب في عمـك  الكتاب  ّ(

كالجيػػػ   ُِْ-ُِٗكرصػػػؼ الم ػػػايي :  ِ-ُ( ويظػػػر : معػػػايي الةػػػركؼ لمرمػػػايي ص ْ(
كال رهػػاف فػػي عمػػـك الوػػر ف ص  ُٖ-ُٕ/ُكمغيػػي الم وػػب ص  ِّ-َّالػػدايي ص 

 . ِِِكا تواف في عمـك الور ف ص  ٕٗٗ-ٖٕٗ
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ػػا ؿ همػػزة اجسػػتعااـ المجػػازم امػػرك تعصػػوؿ الغػػرض مػػف اسػػتعم هػػذه  مك
فاػي معػايي السػواؽ كلوسػت معػايي  اسػتذياّ التوروػر كا يكػار  المعايي كغورهػا

 د هذه المعايي في الور ف الكروـ كفوما واتي دراسض ل كاهامزة ، ال
وجاب كالتةووؽ ، فػي مجوئاا  معي  ا ا وجاب كالتةووؽ : ةالكا  -ُ

وىٍسػػًعؾي ةكلػػل  ػػف ويٍعًسػػدي ًفواىػػا كى { َّورة : الػػدلمىاّ(}ال تعػػال  : (ةىػػاليكٍا  ىتىٍجعىػػؿي ًفواىػػا مى
ػػػػؿي ًفواىػػػػا( كالمعيػػػ  : سػػػػتجعؿ فواػػػػا ،  كوػػػؼ وصػػػػ  جعػػػػؿ ةكلػػػل تعػػػػال  : ( ىتىٍجعى

 ج ، الخ ػػر ، فيةكلػػل مػػف معيػػ  اجسػػتعااـ  لػػ  معيػػ   معيػػ  : سػػتجعؿ فواػػا 
ةاؿ الط رم في تعسور ا وػض : ((فسػالتل ؟! يويعد هذا تةروعنا لدجلض المعظ الور ي

، ككوػػػؼ وعصػػػكيؾ وػػػا رب ك يػػػت خػػػالواـ  فاجػػػا اـ : المّئكػػػض عمػػػ  التعجػػػب 
) ػػػػػكفى ػػػػػا ج تىٍعمىمي ـي مى يكمػػػػػا سػػػػػالكه ...  (ً يلػػػػػي  ىٍعمىػػػػػ كةػػػػػاؿ  عػػػػػض  هػػػػػؿ العر وػػػػػض : كاع

ػػا لػػـ ...  لوعممػػكا كةػػاؿ  عإػػاـ : ذلػػؾ مػػف المّئكػػض عمػػ  كجػػل اجستر ػػاد عمك
 تاكوػػػؿ مػػػف ةػػػاؿ :  فك ذلػػػؾ...  : ك كلػػػ  التػػػاكوّتةػػػاؿ   ػػػك جععػػػر ...وعممػػػكا

ػػػف هػػػذه  اسػػػتخ ار لر اػػػا  معيػػػ  : عملميػػػا وػػػا ربح :  جاعػػػؿ  يػػػت فػػػي ايرض مى
ج  صػػعتل ، كتػػارؾ  ف تجعػػؿ خمعػػاّؾ ميكػػا كيةػػف يسػػ ل   ةمػػدؾ كيوػػدس لػػؾ ؟

كةاؿ الزجاج : ((كتاكوؿ استخ ارهـ  (ُ(  يكار مياا لما  عمماا ر اا  يكل فاعؿ((
 يكػار ،  فكػايكاـ  ةػالكا : اجستعّـ كجاض الةكمض ، ج عم  اعم  جاض  هذا 
فيػػػػػا كجػػػػل وػػػػا ا ك دخػػػػؿ الرمػػػػػايي هػػػػػذا  (ِ(الةكمػػػػػض((  ف كػػػػػاف  هػػػػذا ظيحيػػػػػا فعرل

اجسػػػتعااـ فػػػي  ػػػاب اجستر ػػػاد فوػػػاؿ : ((كمياػػػا  ف وكػػػكف استر ػػػادنا ، كوكلػػػؾ 
ػػف ويٍعًسػػدي ًفواىػػا( لمعػػالـ :  وجػػكز كػػذا ككػػذا؟ كوكلػػل تعػػال  :  (ةىػػاليكٍا  ىتىٍجعىػػؿي ًفواىػػا مى

 (ّ( كذلؾ  يكاـ استر دكا لوعممكا كجل المصمةض في ذلؾ((

                                                 

  . ِّٗ-ِّٖ/ُ( جامع ال واف ُ(
عرا ل ِ(   .َُِ/ُ( معايي الور ف كاع
  .ِ( معايي الةركؼ لمرمايي ص ّ(
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همػزة  اسػتعااـ ةوووػي  ك  ( ىتىٍجعىؿي ًفواىا(فالامزة  ذف في ةكلل تعال  : 
 مجازم ، ك رود في كمواما السؤاؿ عمكا ج تعممل المّئكض .

فػػي ةكلػػل تعػػال  : (ً فك  التسػكوض : كةػػالكا  مجوئاػػا  معيػػ  التسػػكوض-ِ  
) ـٍ جى ويٍؤًمييػػػػػكفى ـٍ تييػػػػػًذٍرهي ـٍ لىػػػػػ ـٍ  ى ـٍ  ى ىيػػػػػذىٍرتىاي مىػػػػػٍوًا ّه عى ػػػػػكىا كٍا سى  {ٔ}ال ورة : الكػػػػػًذوفى كىعىػػػػػري

ات مػػػػف الامػػػػزة ،  ػػػػؿ مػػػػف  ـ الموتريػػػػض  اػػػػا ، لػػػػـ تػػػػكالتسػػػػكوض فػػػػي هػػػػذه ا وػػػػض 
كمػف جاػض هػذا مػف جاػض  ؟كعدمػل ج وؤميػكف  امػا فعمػتى ا يػذار كالمعي  :  وٌ 
 اجستعااـ هيا استعااـ ةوووي . خرل فإٌف 
ٍذ ةىػاؿى في  ةالكا  مجوئاا  معي  التورورك ر : التورو-ّ ةكلػل تعػال  : (كىاًع

ـى  ى ىيػتى ةيمػتى ًلميكػاًس اتكًخػذيكًيي كى يملػيى ً لىػػاىٍوًف ًمػف ديكًف المٌػًل  ػٍروى الٌملي وىا ًعوسى  اٍ ػفى مى
ػػػػا  ايىؾى مى ؽٍّ(ةىػػػػاؿى سيػػػػٍ ةى ػػػػا لىػػػػٍوسى ًلػػػػي ً ةى  {ُُٔ}المائػػػػدة : وىكيػػػػكفي ًلػػػػي  ىٍف  ىةيػػػػكؿى مى

كايصػػػؿ  ٌف اجسػػػتعااـ لإلكػػػار ؛ يٌف المػػػراد ةممػػػل عمػػػ   يكػػػار ةكلػػػل لميػػػاس : 
ذلػػؾ التصػػرو   ػػالجكاب الػػذم تػػّه ، كهػػك  كالػػدلوؿ اتخػػذكيي ك ٌمػػي  جهػػوف ، 

ا وىكيكفي ًلي  ىٍف  ى  ايىؾى مى ػؽٍّ( كةػد جػاّ ةكلل تعال  : (ةىاؿى سيٍ ةى ا لىػٍوسى ًلػي ً ةى ةيكؿى مى
في التعسور : ((لما ةػاؿ ا تعػال  : ( ى ىيػتى ةيمػتى ًلميكػاًس اتكًخػذيكًيي كى يملػيى ً لىػػاىٍوًف 
ًمف ديكًف الٌمًل( ريًعػد ميػل كػؿ مىعًصػؿ ةتػ  كةػع مخافػض  ف وكػكف ةػد ةالػل ، كمػا 

ًمٍمتىػػلي( فػػإف ةوػػؿ : مػػا ةػػاؿ :  يلػػي لػػـ  ةػػؿ ، كلكيػػل ةػػاؿ : (ً ٍف كيٍيػػتي ةي  ٍمتيػػلي فىوىػػٍد عى
الةكمض في سؤاؿ ا تعػال  لػل عػف ذلػؾ ، كهػك وعمػـ  يكػل مػا ةالػل؟ فػالجكاب : 
كػػػذاب لاػػػـ فػػػي ادعػػػائاـ عموػػػل  يكػػػل  مػػػرهـ   يكػػػل تذ وػػػت لمةجػػػض عمػػػ  ةكمػػػل ، كاع

 م :  فك ةمؿ عوس  عمول السّـ عم  الجكاب  ايكػل لػـ ووػؿ ذلػؾ ،  (ُ( ذلؾ((
هك المطمكب كالموصكد مف هػذا اجسػتعااـ  ةامػض الةجػض عمػ  اليصػارل كاف 

فاػػذا اجسػػتعااـ هػػك اسػػتعااـ ،  معيػػ   يكػػل سػػؤاؿ ( ِ( ايكػػل لػػـ وػػامرهـ  مػػا زعمػػكه

                                                 

  .ِّٖ/ِ( زاد المسور ُ(
  .َِٕ/ٓكالتةرور كالتيكور  ِٔ/ْ( ويظر : ركح المعايي ِ(
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ػػل  لػػ  عوسػػ  عموػػل السػػّـ .  كصػػٌ  معيػػ  التوروػػر عيػػد جعػػؿ المػػراد ةمػػؿ كيجل
 ذكيي ك ٌمي  جهوفعوس  عمول السّـ عم  ا ةرار  إيكار ةكلل لمياس : اتخ

ـٍ  التك وه معي  ةالكا  مجوئاا ك التك وه : -ْ في ةكلل تعال  : (ةىػاؿى  ىلىػ
لىً ذٍػتى ًفويىػا ًمػٍف عيميػًرؾى ًسػًيوفى } ًلوػدنا كى فىعىٍمػتى فىٍعمىتىػؾى الكتًػي فىعىٍمػتى ُٖييرى لؾى ًفويىػا كى { كى

ػػاًفًروفى  (ةىػػاؿى فىعىٍمتياىػػا ً ذنا { ُٗ} كى ىيػػتى ًمػػفى اٍلكى اللوفى -ُٖ}ال ػػعراّ : كى ىيىػػا ًمػػفى الإك
 يكػار عػدـ تر وػض فرعػكف لػل ،  م : ةممػل عمػ   كالغرض مف اجستعااـ  {َِ

ف صػػػ ٌ ك  الميعػػػي ،يعػػػي ا ةػػػرار  التر وػػػض ؛ ذلػػػؾ   اػػػك معيػػػ  السػػػواؽ التػػػك وه ف اع
ييكػػل كمػػا جػػاز  ف وكػػػكف  معيػػ  التػػك وه جػػػاز  ف  ؛كةسػػ ما فامػػل الوائػػؿ  ػػػل 

ـى ج وكػػكف هػػذا السػػواؽ  معيػػ   وكػػكف  معيػػ  التػػذكور ،  ك معيػػ  الػػتاكـ ، كًلػػ
  فك  عااموض الامػػزةتكالػػدلوؿ عمػػ  اسػػ  (ُ(المػػفل عموػػل ، كهػػذا مػػا جػػاّ فػػي التعسػػور

كى ىيىػػا ًمػػػفى  جػػاب عيػػل إػػػمينا فػػي ةكلػػل : (ةىػػػاؿى فىعىٍمتياىػػا ً ذنا عموػػل السػػػّـ  مكسػػ 
) اللوفى  .ككايكل ةاؿ في يعسل :  م   الإك
ـٍ  ةػػػالكا  مجوئاػػػاك التػػػذكور : -ٓ  معيػػػ  التػػػذكور فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : ( ىلىػػػ

ا فىآكىل( معيػ   ف صٌ   ٌف المراد معي  التػذكور فاػك  {ٔ}الإة  : وىًجٍدؾى وىًتومن
((الموصػكد امتيػاف فك وائػؿ  ػل ؛ لػذلؾ جػاز  ف ووػكؿ  خػر  السواؽ كما فامل ال

 م : لوكػػػكف  (ِ( كاجسػػػتعااـ توروػػػرم((...  عمػػػ  الي ػػػي صػػػم  ا عموػػػل كسػػػمـ
 رب  الجكاب :  م  وا

ـٍ معيػػ  التادوػػد ، فػػي ةكلػػل تعػػال  :    اػػا مجوئ كةػػالكا: التادوػػد -ٔ ( ىلىػػ
ًلػػوفى } ـك ييتٍػػً عيايـي ايًخػػًروفى }ُٔييٍاًمػػًؾ ايكك ػػذىًلؾى يىٍععىػػؿي ُٕ{ ذيػػ { ُٖ ًػػاٍلميٍجًرًموفى }{ كى

ػػذلً وفى  ئًػػذو للٍمميكى ٍوػػؿه وىٍكمى معيػػ  السػػواؽ كمػػا كالتادوػػد  (ّ( {ُٗ-ُٔ}المرسػػّت : (كى
تػػرل ، كلػػوس معيػػ  الامػػزة ، كجعػػؿ الامػػزة  معيػػ  التادوػػد مػػف تسػػموط معيػػ  

                                                 

  . ٕٔ/ُّ( ويظر : الجامع يةكاـ الور ف ُ(
  .ِّٓ/َّالتةرور كالتيكور ( ِ(
  .ّّ( ويظر : الجي  الدايي ص ّ(
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السواؽ عمواا ويعدح  فراغنا لمةتكاها مف معياها الةوووػي كمػف غػرض اسػتعمالاا 
معي  السواؽ و ػمماا كو ػمؿ كػؿ  طاؿ لممعايي كإواعاا ؛ يفك ي ذلؾ   ، كف

ّن ةػػرؼ ا ػػترؾ   ف يجعػػؿ الامػػزة  معيػػػ   معاػػا فػػػي التركوػػب ، فكمػػا جػػاز مػػػذ
ـك  ـك( فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : (ذيػػػ ػػػا  ف يجعػػػؿ (ذيػػػ التادوػػػد  ةجػػػض السػػػواؽ ، جػػػاز  وإن

(  معي  التادود ؛ ييكاا إمف السواؽ يعسل  ، كالةجض كاةدة ، ييٍتً عيايـي ايًخًروفى
، كالجػدور  الػذكر رفض فػي الامػزة فإذا ريفض هذا المعي  في (ذيـك( وجب  ف ويػ

ّنا  تعسػػػور مواتػػػؿ  عرا ػػػل كتعسػػػوره  ػػػد  يلػػػي رجعػػػتي  لػػػ  كتػػػب معػػػايي الوػػػر ف  كاع
ّن  تعسػػور ا ػػف عا ػػكر ، فمػػـ  جػػد  ةػػدنا  مػػياـ  مػػف   ػػار  لػػ   فك الامػػزة  كايتاػػا

ـٍ فػػػػي  (ةكلػػػػل تعػػػػال  : ( ىلىػػػػ ًلػػػػوفى تعوػػػػد معيػػػػ  التادوػػػػد ،  ػػػػؿ ةػػػػاؿ ا ػػػػف  ييٍاًمػػػػًؾ ايكك
 ف ووكلكا فػي عم   م : ةمؿ المخاط وف  (ُ( عا كر : ((كاجستعااـ لمتورور((

  يعساـ :  م  وا ربح 
ـٍ تىرى  ىفك   مجوئاا  معي  التي ول كةالكاالتي ول : -ٕ في ةكلل تعال  : ( ىلى

 هك معي  السواؽ كلوس معي  الامزةك  {ّٔ}الةج : (المكلى  ىيزىؿى ًمفى السكمىاّ مىاّ
ـٍ تىػرى  ،  ةاؿ سو كول : ((كسالتل (وعيي : سػالتي الخموػؿ( عػف ةكلػل تعػال  : ( ىلىػ

ػاّ( فوػاؿ : هػذا كاجػب ،  كايكػؾ ةمػتى : كهػك تي وػل ،  ىفك المكلى  ىيػزىؿى ًمػفى السكػمىاّ مى
كةكلػػل : (هػػذا كاجػػب(  (ِ(ككػػذا(( فكػػاف كػػذامػػاّ  يػػزؿ ا مػػف السػػماّ   تسػػمعي ؟

التوروػػػػر ،  كهػػػػك المػػػػراد مػػػػف اجسػػػػتعااـ يػػػػ   فك جكا ػػػػل :  مػػػػ  ،  كهػػػػذا هػػػػك وع
ـٍ المجازم كما اصطم  عمول  هؿ المغػض ، كةػاؿ العػرٌ  اّ : ((يفك المعيػ  فػي ( ىلىػ

( معيػػػػاه  خ ػػػػر ، كايكػػػػؾ ةمػػػػتى فػػػػي الكػػػػّـ : اعمػػػػـ  فك ا  يػػػػزؿ مػػػػف السػػػػماّ تىػػػػرى
فكػػػار اةتمػػػؿ  ف ويختىمػػػؼ فػػػي فػػػأفك السػػػواؽ كاد فسػػػو  تجػػػكؿ فوػػػل اي (ّ(مػػػاّ((

                                                 

  .ّٔٗ/ِٗ( التةرور كالتيكور ُ(
  .ِْ-ُْ/ّ( كتاب سو كول ِ(
  .ُّْ/ِ( معايي الور ف ّ(
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، كوذكر المغػكم كالمعسػر المعيػ  الػذم اجستعااـ المجازم  معي  همزة تةدود 
 وخطر   الل كوت ادر  ل  ذهيل ة ؿ غوره 

فػػػي ةكلػػػل  الػػػذم ةػػػالكا  ػػػل اجسػػػت طاّ ككػػػذلؾ معيػػػ  اجسػػػت طاّ : -ٖ 
ـٍ وىػٍاًف ًلمكػذً  ـٍ ًلػًذٍكًر المكًل(تعػال  : ( ىلىػ ييػكا  ىف تىٍخ ىػعى ةيميػك ياي هػػك  {ُٔ}الةدوػد : وفى  مى
الػذم وػدؿ عمػ  معيػ  الةػوف ،  متػاتٍّ مػف لعػظ (وىػٍاًف(هػك معي  السػواؽ ،  ػؿ 

كجاّ فػي التعسػور مػا  (ُ( ف : (( م :  لـ وورب خ كع ةمك اـ((كالمعي   لـ وةً 
 ف  كػاف  ػوف  سػّميا ك ػوفركاه مسمـ عف ا ف مسػعكد رإػي ا عيامػا : مػا 

 ر ػػع سػػيوف ، كعػػف ا ػػف ع ػػاس رإػػي ا عيامػػا  فك  عات يػػا ا  اػػذه ا وػػض  جٌ 
ا اسػػػت طا ةمػػػكب المػػػؤميوف فعػػػات اـ عمػػػ  ر س ذػػػّث ع ػػػرة سػػػيض مػػػف يػػػزكؿ 

 (ِ(الور ف 
 يكاػػػػـ لػػػػـ  عيػػػػ  السػػػػواؽ كهػػػػك اجسػػػػت طاّ ،  جٌ فوػػػد ذكػػػػر المعسػػػػركف  م

ـٍ وىػٍاًف( لامزة ويس كا هذا المعي   ل  ا ،  ؿ ةاؿ ا ف عا كر : ((كالامزة فػي ( ىلىػ
لّسػػػتعااـ ، كهػػػك اسػػػتعااـ مسػػػتعمؿ فػػػي ا يكػػػار ،   م :  يكػػػار يعػػػي اةتػػػراب 

  (ّ(كةت فاعؿ الععؿ ، كوجكز  ف وككف اجستعااـ لمتورور عم  اليعي((
تودـ ةكلي  اٌف س ب اختّؼ  هؿ اليةك كالتعسور في همزة اجسػتعااـ 

اجسػػتعااـ الػػداخؿ ، هػػك  ٌف المجػػازم فػػي ال ػػاهد يعسػػل  ػػوف ا يكػػار كالتوروػػر 
كوكػػكف  يكػػار يعػػي مػػا دخمػػت عموػػل ؛ كهػػذه ، عمػػ  ميعػػي وكػػكف لإليكػػار غال نػػا 

ةػػرار  إيكػار يعػي مػػا هػي الدجلػض الم ا ػرة كالورو ػػض ، كوكػكف لمتوروػر  ذا  روػد ا 
دخمػػت عموػػػل ،  م : ا ةػػرار  يعػػػي الميعػػي ، كهػػػذه هػػي الدجلػػػض غوػػر الم ا ػػػرة 

 كغور الورو ض .
                                                 

 . ِْٔ/َُ( الدر المصكف ُ(
كركح المعػػػػايي  ُٔ/ٖكتعسػػػػور الوػػػػر ف الكػػػػروـ ج ػػػػف كذوػػػػر  ْْٔ/ْ( ويظػػػػر : الك ػػػػاؼ ِ(

 . ِّٓ/ِٕكالتيكور ج ف عا كر كالتةرور ُٕٗ/ُْ
 . ِّٓ/ِٕ( التةرور كالتيكورّ(
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ػا وعوػد فػي هػذا ال ػاهد ا ػف عا ػكر ة مػي وػذكر  كهػا هػك  ٌف همػزة كّمن
كةػػد كالتوروػػر غوػػر الم ا ػػر ، ، الم ا ػػر اجسػػتعااـ المجػػازم تيسػػتعمىؿ لإليكػػار 

عمػػ   يكػػار دخمػػت هيػػا عمػػ  كػػّـ ميعػػي ، فكػػاف المػػراد مياػػا ةمػػؿ المخاطىػػب 
، كهػػذا مػػا عيػػاه ةكلػػل : (( م :  يكػػار يعػػي اةتػػراب عػػدـ اةتػػراب خ ػػكع الومػػكب 

كةت فاعؿ الععؿ(( كجاز الوكؿ  اٌيل لمتورور عيدما وككف المراد ا ةػرار  إيكػار 
يكار عدـ اجةتراب ، وعيي اعدـ اجةتراب ،  كهذا ما عياه  ةرار  اجةتراب ، كاع

   . اجستعااـ لمتورور عم  اليعي(( ةكلل : ((كوجكز  ف وككف
فػػي ةكلػػل تعػػػال  : ا يكػػػار  مجػػػيّ الامػػزة  معيػػ   كةػػالكاا يكػػار : -ٗ

) مىػػػ  اٍل ىًيوفى ذا هػػػك الغػػػرض مػػػف كهػػػ (ُ({ُّٓ}الصػػػافات : ( ىٍصػػػطىعى  اٍل ىيىػػػاًت عى
 يكػػػار مػػػا جػػػاّ  عػػػد ؛ يفك المػػػراد ةمػػػؿ الم ػػػركوف عمػػػ   اجسسػػػتعااـ  ػػػالامزة 

ّن  ايكػػػػل لػػػػوس   يػػػػات كج  يػػػػوف ف الامػػػػزة  عػػػػف  ف وصػػػػطعي ايكؿ عمػػػػ   إػػػػ
ا هػؤجّ الوػائموف  ال يػات مػف ، ذاييال ةاؿ الط رم : ((ووكؿ تعال  ذكره مك لخن

 م ػػػركي ةػػػروش :  صػػػطع  ا  واػػػا الوػػػـك ال يػػػات عمػػػ  ال يػػػوف؟! كالعػػػرب  ذا
 (ِ(((كجاكا اجستعااـ  ل  التك وه  ذ تكا  لؼ اجستعااـ  ةواينا كطرةكها  ةواينػا

وػػػاؿ : فجمػػػع  ويامػػػا  اـ مػػػفكمػػػي (ّ( كهػػػك اسػػػتعااـ تػػػك وه((كةػػػاؿ اليسػػػعي : ((
كالصػػػػةو  جمػػػػع هػػػػذه  (ْ((( يكاػػػػا همػػػػزة  اسػػػػتعااـ  معيػػػػ  ا يكػػػػار كالتوروػػػػع((

 المعايي الذّذض كتكةودها  معي  ا يكار 
تعػال  (ةىػاليكٍا في ةكلػل  ل ؾ معي  التاكـ الذم ةوؿ ككذلالتاكـ : -َُ

يىػػػا( ػػػا وىٍع يػػػدي   ىاؤي ّىتيؾى تىػػػٍاميريؾى  ىف يكتٍػػػريؾى مى ػػػ هػػػك معيػػػ   {ٕٖ}هكد : وىػػػا  يػػػعىٍوبي  ىصى
عظكػػـ ا  ػػاف الصػػّة  فػػي كتا ػػل ، ةتػػ   السػػواؽ كلػػوس معيػػ  الامػػزة ، فوػػد
                                                 

 . ُٗ/ِّكالتةرور كالتيكور  ُٗ/ٓك يكار التيزوؿ  ُٔ/ْ( ويظر : الك اؼ ُ(
 .ُِٔ/ِّ( جامع ال واف ِ(
 .ََُُ( مدارؾ التيزوؿ ص ّ(
 .ّّّ/ٗ( الدر المصكف ْ(
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كعمػػػ  كػػػؿ  ي وػػػائاـ ةتػػػ  جعماػػػا عيػػػكاف فرإػػػاا عمػػػ  كػػػؿ ايمػػػـ السػػػا وض  ، 
كياا هػػي المسػػؤكلض وعػػدٌ  يياػػـ كػػايكا كػػاف الكعػػار وخػػاط كياـ  اػػا ؛ عمػػالاـ ، ك 

 فوػػػد اتاػػػـ ةػػػكـ  ػػػعوب  ػػػعو نا لػػػ  التكةوػػػد ،لػػػ  ا صػػػّح ، كاع عػػػف دعػػػكتاـ  
ّىتيؾى صػػػّتل  اياػػػا تػػػامره  مجالػػػدتاـ ، ةػػػاؿ ا تعػػػال :  ػػػ ةػػػالكٍا وىػػػا  يػػػعىٍوبي  ىصى

يىػػػا تىػػػٍاميريؾى  ػػػا وىٍع يػػػدي   ىاؤي فػػػالتاكـ هػػػك معيػػػ  السػػػواؽ ، ك روػػػد  امػػػزة   ىف يكتٍػػػريؾى مى
 يكار  ف تكػكف صػّتل تػامره ةمؿ  عوب عم  مف ة ؿ ةكـ  عوب اجستعااـ 

   . ع ادة ما وع ده   اؤهـ  كاترك ف و
ةكلػػػل فػػػي  مجػػػيّ همػػػزة اجسػػػتعااـ  معيػػػ  ايمػػػرةػػػالكا  ك ايمػػػر : -ُُ
ّىغي كىالمٌػػلي تعػػال  :  مىٍوػػؾى اٍلػػ ى ػػا عى لكػػٍكٍا فىًإيكمى ف تىكى ( ى ىٍسػػمىٍمتيـٍ فىػػًإٍف  ىٍسػػمىميكٍا فىوىػػًد اٍهتىػػدىكٍا ككاًع

، فاػػك معيػػ  السػػواؽ هػػذا المعيػػ    ف صػػ ٌ  {َِ} ؿ عمػػراف :  ىًصػػوره ً اٍلًع ىػػاًد(
الزجػاج كيوػؿ  (ِ( (( م :  سػممكا(((ُ( ةاؿ العراّ : ((هك استعااـ معيػاه ايمػر((

كالةوووػض  (ّ(ةكؿ العراّ ، كلـ وؤوده ،  ؿ  ككد  يكل استعااـ معياه التادود كالكعود
،  ػػػؿ هػػػك كمػػػا ةػػػػاؿ  معيػػػ  التادوػػػػد لػػػـ وكػػػػف  معيػػػ  ايمػػػر كج   يكػػػل اسػػػتعااـ

( وعيي :  يكل ةػد  تػاكـ مػف ال ويػات مػا وكجػب ا سػّـ  الزمخ رم : ((( ى ىٍسمىٍمتيـٍ
لض ، فاؿ  سممتـ  ـ  عػد عمػ  كعػركـ؟ كهػذا كوكلػؾ ، كووتإي ةصكلل ج مةا

سػمكتل : هػؿ  ؼ  جٌ لمف لخصت لل المسالض ، كلـ ت ؽ مف طرؽ ال واف كالك ػ
ـك لػػػػؾ ج مجػػػػازه ، ةوووتػػػػل اجسػػػػتعااـ  ذف مػػػػف هػػػػذا فػػػػالمراد  (ْ( ((فامتاػػػػا ج  

كالػػدلوؿ عمػػ  ذلػػؾ سػػواؽ ا وػػض  ٌياػػا خطػػاب لمرسػػكؿ صػػم  ا عموػػل كسػػمـ  ف 
ٌج فما عموؾ  ٌج ال ّغ وسالاـ : هؿ  سممكا  ـ ج ، فإذا  سممكا فود اهتدكا ،    كاع

                                                 

 .ُْْ/ُ( معايي الور ف ُ(
 .ّٗ/ّ( الدر المصكف ِ(
عرا ل ( معايي ّ(  .ِّٗ/ُالور ف كاع
 .ِّْ-ُّْ/ُ( الك اؼ ْ(
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فػي ةكلػل كةالكا  مجيّ همزة اجستعااـ  معي  التعجػب التعجب : -ُِ
ـٍ تىرى ً لى  الكًذوفى  ػٍكًت( تعال  : ( ىلى ذىرى اٍلمى ـٍ  يليكؼه ةى ـٍ كىهي كٍا ًمف ًدوىاًرًه رىجي }ال ورة : خى

ـٍ  {ِّْ  ف ص ك معيػ  التعجػب فاػك معيػ  السػواؽ ، ةػاؿ الزمخ ػرم : ((( ىلىػ
( تورور لمف سمع  وصتاـ مف  هؿ الكتاب ك خ ار ايكلوف ، كتعجوب مف   تىرى

  (ُ(  اياـ((
ـٍ تىػرى كةد جعؿ ا ف ه اـ همزة اجستعااـ لمتعجب فػي ةكلػل تعػال   : ( ىلىػ

مىٍوػػػًل  عىٍميىػػػا ال كػػػٍمسى عى ـك جى ػػػاًكينا ذيػػػ عىمىػػػلي سى ػػػاّ لىجى لىػػػٍك  ى ػػػدك الظلػػػؿك كى ٍوػػػؼى مى ً لىػػػ  رى لػػػؾى كى
) ّن كهمػػػػػزة  (ّ( ويمػػػػػا جعماػػػػػا الزرك ػػػػػي لمتي وػػػػػل كالتػػػػػذكور (ِ({ْٓ}العرةػػػػػاف : دىًلو

اجسػػتعااـ هيػػا كفػػي كػػؿ مكإػػع  لوسػػت لمتعجػػب كج لمتي وػػل كج لمتػػذكور ،  ػػؿ 
 ؿ  اا .هذه المعايي  ف صةت معايي السواؽ كةس ما فاماا الوائ

: ةمػػؿ  فاروػػد فػػي ايكلػػ اجسػػتعااـ لإليكػػار فػػي ا وتػػوف ،  فك كالةوووػػض 
ل عمػػػ  عمػػ  عػػػدـ  يكػػار مػػا عمػػػـ ،  م : ةممػػ وصػػتاـ المخاطىػػب الػػذم عمػػػـ 

ػػف عمػػـ  ا ةػػرار  مػػا عمػػـ  ةوووػػض مػػٌد الظػػؿ كسػػككيل ، ك روػػد فػػي الذايوػػض ةمػػؿ مى
، كعٌ ػػر عػػف عمػػ  عػػدـ  يكػػار مػػا عممػػل ،  م : ةممػػل عمػػ  ا ةػػرار  مػػا عمػػـ 

ػػا كصػػؿ  لػػ  درجػػض الووػػوف ، وكػػكف  ػػف عمػػـ  ال ػػيّ عممن العمػػـ  الرؤوػػض ؛ يٌيػػل مى
        كاٌيل ةد ر ه .

ػػاكهػػذا هػػك المػػراد مػػف همػػزة اجسػػتعااـ المجػػازم ، ا يكػػار  ك ا ةػػرار ،       مك
اي معػايي السػواؽ ، كلوسػت معػايي الامػزة ،  كهػذا مػا فالمعايي التي ذكركها 

فػالمرادم مػع  يكػػل ذكػر  فك همػزة اجسػػتعااـ دؿك عموػل كػّـ  هػؿ المغػػض  يعسػاـ ، 
كالتػػك وه ، كالتةووػػؽ ، كالتػػذكور ،  تػػرد لممعػػايي ا توػػض : التسػػكوض ، كالتوروػػر ،

                                                 

كالتةروػر  ُِٔكمػدارؾ التيزوػؿ ص  ُْٖ/ُكويظػر :  يػكار التيزوػؿ  ِٖٔ/ُ( الك اؼ ُ(
 ْٓٓ-ْْٓ/ِكالتيكور 

 . ُٖ/ُ( ويظر : مغيي الم وب ِ(
 .ٕٗٗ( ويظر : ال رهاف ص ّ(
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ةػػاؿ ة ػػؿ  (ُ(كاجسػػت طاّ ، كا يكػػار ، كالػػتاكـ، كالتادوػػد ، كالتي وػػل ، كالتعجػػب 
ر  ةسب المواـ ، ك  ذلؾ ايصؿ في : ((ذـ  فك همزة اجستعااـ ةد ترد لمعاف  يخى

 (ِ(جموع ذلؾ معي  اجستعااـ((
 ك ،  التوروػػر مكإػػع ،مػػا سيػػملي  اجسػػتعااـ المجػػازم  روػػد  ػػل فػػي كػػؿ ف

ػػرلح  ػػل ايكؿ دكف الذػػايي ،  كةػػد ةصػػره  عإػػاـ عمػػ ا يكػػار ،  ، كهػػذا مػػا صي
ةاؿ المرادم : ((كذكر  عض اليةػكووف  فك التوروػر هػك المعيػ  المػّـز لمامػزة  
في غالب هذه المكاإع المػذككرة ، ك فك غوػره مػف المعػايي كػالتك وه كالتةووػؽ 

المرادم : ((التورور : كهك تكةوؼ كةد مرك ةكؿ  (ّ(مع التورور(( كالتذكور ويجرٌ 
: ((كالتورور معياه كةكؿ ا ف  ه اـ ( ْ(((عمـ ذ كتل  ك يعولالمخاطىب عم  ما و

: ةممػػػؾ المخاطىػػػب عمػػػ  ا ةػػػرار كاجعتػػػراؼ  ػػػامر ةػػػد اسػػػتور عيػػػده ذ كتػػػل  ك 
السوكطي المعايي التي ذيًكرت لّستعااـ المجازم مف  لذلؾ لـ وجعؿ (ٓ(يعول((

  (ٔ(عايي الامزة م
كةػػػد كالجػػدور  الػػذكر  ٌف المعػػايي المػػذككرة جموعاػػا معػػاف مجازوػػض ،  

 وكيػػػتي فػػػي كتػػػا ي : ج كجػػػكه كج يظػػػائر ،  فك مػػػف عّمػػػات المعػػػايي الةووووػػػض 
 مةرؼ  ف ج تر ط  وياا صمض مجاز .ل

فامزة اجستعااـ في الور ف الكروـ لوست مػف ايلعػاظ الم ػتركض ، فاػي 
ػػػا اجسػػػتعااـ عٌمػػػلمعيػػػ  اجسػػػ  جٌ تسػػػتعمؿ لػػػـ  ، المسػػػتعًاـ عممػػػل ا ج وتعااـ ،  مك

مكػا كالغرض ميل ةمؿ المخاطىب عم  الجكاب  لوعمـ ميل السػائؿ مػا وجامػل ، كاع
                                                 

 ّّ-ُّ( ويظر : الجي  الدايي ص ُ(
  .ُّ( الجي  الدايي ص ِ(
  .ّْالجي  الدايي ص ( ّ(

 .ّّ-ِّ( الجي  الدايي ص  ْ(

  .ُٖ/ُ( مغيي الم وب ٓ(
  . ُّ/ُكويظر : مغيي الم وب  ِِِ( ا تواف في عمـك الور ف ص ٔ(
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ب عمػ   يكػار مػا ؿ المخاطىػـ ، كالغرض ميل ةماجستعااـ عمكا وعممل المستعاً 
؛ لو ػػػػػترؾ الطرفػػػػػاف السػػػػػائؿ جػػػػػاّ  عػػػػػد الامػػػػػزة ،  ك ا ةػػػػػرار  يعوػػػػػل  ك  ذ اتػػػػػل 

  .  ك ا يكاركالمسؤكؿ  ا ةرار 
فػػي المغػػض عمػػ  سػػتض  تردلعػػظ م ػػترؾ ك  ( ذ( فك  اليةػػاةذكػػر إذ : -ِ
  كجل هي :
كػػػػالتي فػػػػي ةكلػػػػل تكػػػػكف ظرفنػػػػا لمػػػػزمف الماإػػػػي كهػػػػك الغالػػػػب   ف -ُ
 (ُ({ٖ(رى كيىا جى تيًزٍغ ةيميك ىيىا  ىٍعدى ً ٍذ هىدىٍوتىيىا(} ؿ عمراف :  تعال  :

 ظرفنػػا لمػػا وسػػتو ىؿ مػػف الزمػػاف  معيػػ  ( ذا( ذهػػب  لػػ   ف تكػػكف((-ِ
فىسىٍكؼى : (ذلؾ ةكـ مف المتاخروف مياـ ا ف مالؾ ،   كاستدلكا  وكؿ ا تعال  

ػػػػكفى } (}غػػػػافر : { ً ًذ ايٍغػػػػّؿي ًفػػػػي َٕوىٍعمىمي ـٍ ػػػػر ،  {ُٕ-َٕ ىٍعيىاًةًا ك آوػػػػات  يخى
كذهػػب  كذػػر المةووػػوف  لػػ   فك ( ذ( ج توػػع مكةػػع ( ذا( كج ( ذا( مكةػػع ( ذ( ، 

ايمػػػكر  كهػػػك الػػػذم صػػػةةل المغار ػػػض ، ك جػػػا كا عػػػف هػػػذه ا وػػػض كيةكهػػػا  ػػػافك 
ػا  اػا عي لػرى عيالمستو مض لمكا كايػت فػي  خ ػار ا  اػا  معػظ تعػال  متووكيىػض موطكعن

 (ِ( الماإي ، ك اذا  جاب الزمخ رم كا ف عطوض كغورهما((
ا لمزمف المستو ؿ يةك ةكلل تعال  :  كةاؿ ا ف ه اـ : (( ف تككف اسمن

ػػػػػػدلثي  ىٍخ ىارىهىا(}الزلزلػػػػػػض : ( ئًػػػػػػذو تيةى هػػػػػػذا الوسػػػػػػـ ، كالجماػػػػػػكر ج وذ تػػػػػػكف { ْوىٍكمى
ـٍ كوجعمػػػػػػكف ا وػػػػػػض مػػػػػػف  ػػػػػػاب ةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : ( ٍعيىػػػػػػاهي مى ػػػػػػكًر فىجى ييًعػػػػػػهى ًفػػػػػػي الصح كى

ٍمعنػػا(}الكاؼ :  {  عيػػي مػػف تيزوػػؿ المسػػتو ؿ الكاجػػب الكةػػكع ميزلػػض مػػا ةػػد ٗٗجى
{ ً ًذ ايٍغػّؿي ًفػي َٕكةع ، كةد ويةتىج لغورهـ  وكلل تعال  : (فىسىػٍكؼى وىٍعمىميػكفى }

                                                 

كال رهػاف فػي عمػـك الوػر ف  َٖ/ُكمغيي الم وب ُٖٔ-ُٖٓ( ويظر : الجي  الدايي ص ُ(
  ِِِكا تواف في عمـك الور ف ص  ُِٖص 

 . ُٖٖالدايي ص ( الجي  ِ(
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( مسػػتو ؿ لعظنػػا كمعيػػ  لػػدخكؿ ةػػرؼ  ػػكفى ( فػػإفك (وىٍعمىمي ـٍ التيعػػوس عموػػل ،  ىٍعيىػػاًةًا
  (ُ( كةد  عمؿ في ( ذ( فومـز  ف وككف  ميزلض ( ذا(((

( لػـ وعمػؿ كلوس ايمر  ما ايتا   لول كّـ ا ف ه اـ  ، ك فك (وىٍعمىميػكفى
فػي ( ذ(  ػػؿ معمكلػػل مةػػذكؼ ، ككذوػػرنا مػػا جػاّ العمػػـ فػػي الوػػر ف الكػػروـ مجػػردنا 

كلػػل تعػػال  : ( ىج مػػف مععكلػػل ، مػػف  جػػؿ  ف وػػدؿ عمػػ   عمامػػل كاع اامػػل ، كو
(}ال ورة :  ػػكفى لىػػػًكف جك وىٍعمىمي ـي السحػػعىاىاّ كى ـٍ هيػػ ةىػػاؿى الكػػًذوفى ًُّ يكايػػ { كةكلػػل تعػػال  : (كى

يىػػا المٌػػلي  ىٍك تىٍاًتويىػػا  وىػػضه(}ال ورة :  ػػكفى لىػػٍكجى ويكىملمي ـك { كةكلػػل تعػػال  : (ُُٖجى وىٍعمىمي ػػ عى
ًف اليك ىًإ اٍلعىًظوـً }ُوىتىسىاّليكفى } ـٍ ًفوًل ميٍختىًمعيكفى }ِ{ عى { كىػّ سىػوىٍعمىميكفى ّ{ الكًذم هي

(}الي ا : ْ}  { ٓ-ُ{ ذيـك كىّ سىوىٍعمىميكفى
( كالػػػذم ةسكػػػف هػػػذا تػػػووف كجػػػاّ فػػػي الػػػدر المصػػػكف : ((( ً ًذ ايٍغػػػّؿي

: كج ةاجض  ل   خراج ( ذ( عػف كةكع الععؿ فايخرج في صكرة الماإي ، ةمتي 
،  ؿ هي  اةوض عم  دجلتاا عم  المإي ، كهي ميصك ض  وكلػل :  عااك مكإ

( يصب المععكؿ  ػل ،  م : فسػكؼ وعممػكف وػكـ الووامػض كةػت  (فىسىٍكؼى وىٍعمىميكفى
في  عياةاـ ،  م : كةت س ب ايغّؿ ، كهي المعاصي التػي كػايكا ايغّؿ 

ايكػػػػل ةوػػػػؿ : سػػػػوعرفكف كةػػػػت  معاصػػػػواـ التػػػػي تجعػػػػؿ وععمكياػػػػا فػػػػي الػػػػديوا ، ك
وػػل التصػػرؼ فػػػي ( ذ( ايغػػّؿ فػػي  عيػػاةاـ ، كهػػػك كجػػل كاإػػ  ، غاوػػض مػػػا ف

 اػػا ، كج وإػػر ذلػػؾ ، فػػإفك المعػػر وف غالػػب  كةػػاتاـ ووكلػػكف :   جعماػػا مععػػكجن 
كجػككزكا  ف وكػكف ميصػك نا  ػػ(اذكر( موػدرنا ،  م : ...  ميصكب  ػ(اذكر( موػدرنا

 (ِ(لاـ  كةت ايغّؿ لوخافكا ك يزجركا((  اذكر
فػ( ذ( في هذا الكجل جيّ  اا لمتع ور عػف المسػتو ؿ  صػكرة الماإػي 
يزالل ميزلض ما ةػد كةػع ، فاػي كالكجػل السػا ؽ اسػتعممت لمػزمف  لتةوؽ كةكعل كاع

 الماإي . 
                                                 

 .ُٖ/ُ( مغيي الم وب ُ(
)ِ )ٗ/ْْٗ-ْٗٓ . 
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اّيىػا ةىػاؿى وىػا لىٍوػتى  ف تككف لمتعموػؿ ، كوكلػل تعػال  : (((-ّ تكػ  ً ذىا جى ةى
ـٍ ّٖ ىٍوًيي كى ىٍويىؾى  يٍعدى اٍلمىٍ ًرةىٍوًف فىً ٍئسى اٍلوىًروفي } ـي اٍلوىٍكـى ً ذ ظكمىٍمػتيـٍ  ىيككيػ لىف وىيعىعىكي { كى

ػػوىويكليكفى هىػػذىا{ ًّٗفػػي اٍلعىػػذىاًب ميٍ ػػتىًركيكفى } ـٍ وىٍاتىػػديكا  ًػػًل فىسى ٍذ لىػػ  كةكلػػل تعػػال  : (كىاًع
كاخًتًمؼ في ( ذ( هذه فذهب  عض المتػاخروف  لػ  { ُُ}ايةواؼ : ً ٍفؾه ةىًدوـه(

 يكاا تجردت عف الظرفوض كتمةإت لمتعموؿ ، كييسب  لػ  سػو كول كصػركح ا ػف 
مالؾ في  عض يسه التساوؿ  ةرفوتاا ، كذهػب ةػكـ مػياـ ال ػمك وف  لػ   يكاػا 

 (ُ( ((ج تخرج عف الظرفوض ، ةاؿ  عإاـ : كهك الصةو 
ـي اٍلوىػٍكـى ً ذ   لىػف وىػيعىعىكي كةاؿ ا ف ه اـ : (( ف تككف لمتعموؿ ، يةػك : (كى

(  م : كلػػػػف وػػػػيععكـ الوػػػػكـ ا ػػػػتراككـ فػػػػي  ٍ ػػػػتىًركيكفى ـٍ ًفػػػػي اٍلعىػػػػذىاًب مي ظكمىٍمػػػػتيـٍ  ىيككيػػػػ
كهؿ هذه ةرؼ  ميزلػض جـ العمػض ،  ك ظػرؼ العذاب ، يجؿ ظممكـ في الديوا 

ةكة الكّـ ، فإيكل  ذا ةوؿ : إػر تل  ذ  سػاّ ، ك روػد  ػػ( ذ( كالتعموؿ مستعاد مف 
يكمػا ورتعػع  الكةت اةتإػ  ظػاهر الةػاؿ  فك ا سػاّة سػ ب الإػرب ، ةػكجف ، كاع
السػػػؤاؿ عمػػػػ  الوػػػػكؿ ايكؿ ، فإيكػػػل لػػػػك ةوػػػػؿ : لػػػػف وػػػيععكـ الوػػػػكـ كةػػػػت ظممكػػػػـ 

الععمػػوف ، اج ػػتراؾ فػػي العػػذاب ، لػػـ وكػػف التعموػػؿ مسػػتعادنا ؛ جخػػتّؼ زميػػي 
 ... كو و    كاؿ في ا وض كهك  فك ( ذ( ج ت دؿ مػف الوػكـ جخػتّؼ الزمػايوف

ػػا وىٍع يػػديكفى ً جٌ (ةممػػكه عمػػ  التعموػػؿ ةكلػػل تعػػال :  كممػػا مى ـٍ كى ػػكهي ٍلتيمي ًذ اٍعتىزى  المكػػلى كىاًع
  (ِ((({ُٔفىٍاكيكا ً لى  اٍلكىٍاًؼ(}الكاؼ : 

 فك المعيػػػ  وختمػػػؼ لػػػك ج وصػػػ  جعػػػؿ ( ذ( مطا وػػػض لمعيػػػ  كةػػػت ، 
جعميا ا وض  تودور : كلف ويععكـ الوـك كةت ظممكـ ا تراككـ في العػذاب ،  ػؿ 

ر عػف معيػ  ا وػض ، هك معي  ركوؾ كتركوب ركوؾ ، ،  ؿ هذا التودور ج وع ٌ 
 المعػػظ كهػػذا مػػا وؤكػػد مػػا ةمتػػل غوػػر مػػرة :  فك المعػػظ الور يػػي ج وطػػا ؽ معيػػاه  جٌ 

 يعسل .
                                                 

 .ُٖٗ-ُٖٖ( الجي  الدايي ص ُ(
 .ّٖ-ِٖ/ُ( مغيي الم وب ِ(
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 ف تكػكف  ميزلػػض جـ العمػض ، ك ميزلػػض   لمتعموػػؿ ؛ ييكػل صػػ ٌ جعػؿ ( ذ( ك 
ةكليػػا : لػػف وػػيععكـ الوػػكـ ؛ ييككػػـ ظممػػتـ ، جػػاّ مػػف توػػارب معيػػ  التػػركو وف ؛ 

كةػػد  م : جػػاز  ف توػػع جـ العمػػض مكةػػع ( ذ( هيػػا ؛ ييكامػػا توار ػػا فػػي العائػػدة ، 
ي العائػػدة ، فػػويظفح كالةػػركؼ ةػػد توار ػػت فػػهػػذه الوإػػوض  وكلػػل : ((الزجػػاج  ٌكػػد 

 (ُ(  فك معياهما كاةد(( العمـ  المغضالإعوؼ 
لىف فاةكؿ كما ةاؿ  افك جعؿ ( ذ(  ميزلض جـ العمض في ةكلل تعال  : ( كى

( لػػوس   ػػيّ ، كالػػذم  كةػػع  هػػؿ المغػػض كالتعسػػور  اػػذا  ـي اٍلوىػػٍكـى ً ذ ظكمىٍمػػتيـٍ وىػػيعىعىكي
 العائػػدة ؛ فػػوظف الإػػعوؼ العمػػـ  المغػػض ( ذ( فػػيالػػكهـ  فك جـ العمػػض ةار ػػت هيػػا 

 يكاػػا  معياهػػا فػػي هػػذا التركوػػب ، كهػػي لوسػػت  معياهػػا ؛  دجلػػض عػػدـ ةصػػكؿ 
ر.  هذه العائدة في تراكوب  يخى

جػػػػع عػػػػف الوػػػػكؿ  التعموػػػػؿ ، فووػػػػكؿ فػػػػي لػػػػذا يجػػػػد ا ػػػػف ه ػػػػاـ يعسػػػػل ور 
 الصػػعةض يعسػػاا : ((كالجماػػكر ج وذ تػػكف هػػذا الوسػػـ كةػػاؿ   ػػك العػػت  : راجعػػتي 

ّن   ػداؿ (  ا عمي مرارنا في ةكلػل تعػال  :  ( مست ػك ـي اٍلوىػٍكـى ً ذ ظكمىٍمػتيـٍ لىػف وىػيعىعىكي كى
ػػؿ ميػػل  فك الػػديوا كا خػػرة متصػػمتاف ،  ك يكامػػا  ( ذ( مػػف الوػػكـ ، فػػآخر مػػا تةصك
فػي ةكػـ ا تعػال  سػكاّ ، فكػافك الوػكـ  مػاض ،  ك كػافك ( ذ( مسػتو مض ايتاػػ  

:  ذ ذ ػت ظممكػـ ، كةوػؿ : التوػدور :  عػد  ذ ظممػتـ ، كعموامػا كةوؿ : المعي  
ا فػ( ذ(  دؿ مف الوكـ((  (ِ(  وإن

ةػاؿ الزمخ ػرم : ((فػإف ةمػتى : فالصةو   فك ( ذ(  اةوػض عمػ   ا اػا ، 
( ؟ ةمػػتي : معيػػاه :  ذ صػػ ك ظممكػػـ كت ػػوكف ، كلػػـ و ػػؽ لكػػـ مػػا معيػػ  ( ً ذ ظكمىٍمػػتيـٍ

                                                 

عرا ل  ُ(  .ُّٓ/ُ( معايي الور ف كاع

 .ّٖ/ُ( مغيي الم وب ِ(
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كج يةػػد  ػػ اض فػػي  يككػػـ كيػػتـ ظػػالموف ، كذلػػؾ وػػكـ الووامػػض ، ك( ذ(  ػػدؿ مػػف 
 (ُ( (( م : ت وكف  يي كلد كرومض،   ذا ما ايتس يا لـ تمديي لئومض الوـك كيظوره :

لىػػػفكةػػػاؿ العك ػػػرم : ((ةكلػػػل تعػػػال  : (  ( فػػػي  كى ـي اٍلوىػػػٍكـى ً ذ ظكمىٍمػػػتيـٍ وىػػػيعىعىكي
( كمػػا عممػػت فوػػل ،  م : ج وػػيععكـ تاسػػوكـ  ـٍ العاعػػؿ كجاػػاف :  ةػػدهما : ( ىيككيػػ
فػي العػذاب ، كالذػايي :  ف وكػػكف إػمور التميػي المػػدلكؿ عموػل  وكلػل تعػػال  : 

ععكـ تميي الت اعد ، فعمػ  ةىاؿى وىا لىٍوتى  ىٍوًيي كى ىٍويىؾى  يٍعدى اٍلمىٍ ًرةىٍوًف(  م : لف وي(
ػػػا ( ذ(  فم ػػػكمض ايمػػػر ؛ ييكاػػػا ظػػػرؼ هػػػذا وكػػػكف ( ىيككيػػػـ(  معيػػػ  : ييككػػػـ ، فامك

زماف ،  كلف ويععكـ كفاعمل كالوكـ المذككر لوس  ماض ، كةاؿ ا ف جيػي فػي 
كةاؿ غوػره : الكػّـ مةمػكؿ عمػ  المعيػ  ، كالمعيػ   فك ...  مساّلتل   ا عمي

ـ وكػػػكف وػػػكـ الووامػػض ، فكايكػػػل ةػػػاؿ : كلػػف وػػػيععكـ الوػػػكـ  ذ ذ ػػكت ظمماػػػـ عيػػده
ػػػا ، كةػػػاؿ  خػػػركف : التوػػػدور  :  عػػػد  ذ صػػػ  ظممكػػػـ عيػػػدكـ ، فاػػػك  ػػػدؿ  وإن

ور  : (ً يككيـ في العىذاًب(  كسر الامػزة كوي ...  ظممتـ ، فةذؼ المإاؼ لمعمـ  ل
ف وكػكف عمػ  اجسػتئياؼ ، كهػذا عمػ   فك العاعػؿ التميػي ، كوجػكز عمػ  هػذا  

( كوكػػكف العاعػػؿ المةػػذكؼ  العاعػػؿ ظممكػػـ  ك جةػػدكـ ، كةػػد دؿ عموػػل (ظىمىٍمػػتيـٍ
 (ِ( مف المعظ هك العامؿ في ( ذ( ج إمور العاعؿ((

( ذ( في هذا الكجػل لوسػت لمتعموػؿ ،  ػؿ هػي كػالكجاوف السػا ووف لمػا فػ
مإػػ  مػػف الزمػػاف ، كاسػػتعماؿ ( ذ( الدالػػض عمػػ  الػػزمف الماإػػي  مػػر موصػػكد 

عػػدـ ميععػػتاـ  ظمػػـ ةػػد مإػػ  ، فمػػف ذاتػػل ؛ ييكػػل سػػ ةايل  راد  ف وعمػػؽ   ةػػدٌ 
 ذا اسػػػػػتطاعكا  رجػػػػػاع الػػػػػزمف  ال ةػػػػػث عمػػػػػا ويجػػػػػواـ مػػػػػف العػػػػػذاب  جٌ وػػػػػيععاـ 

 مػػؿ فػػي اليجػػاة ، كذمػػض ةإػػوض  خػػرل تزوػػدهـ  الماإػػي ؛ ذلػػؾ لووطػػع لاػػـ كػػؿٌ 
ػػػا كهًمػػػا كةسػػػرة  فك التركوػػػب الور يػػػي غوكػػػب فاعػػػؿ مػػػا وػػػيععاـ ، كهػػػك  مػػػر  واسن

                                                 

 . ِْٕ/ْ( الك اؼ ُ(
 .ّٖٗ/ِ( الت واف ِ(
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ا، فوػد  خعػاه ةتػ  راح  هػؿ المغػض كاليةػك  كالتعسػور و ةذػكف عيػل  موصكد  وإن
 . كلـ وتعوكا عم  تعوويل

 ٌف اسػػػػػتعماؿ ( ذ(  معيػػػػػػ  التعموػػػػػؿ خطػػػػػػاه لغػػػػػكما ، لكٌيػػػػػػل  ػػػػػػاع ك رل 
  استعمالل عيد المتاخروف كالمةدذوف ك يا مف  وياـ .

 الور ف الكروـ . اهد لاا في كج   (ُ( ف تككف لممعاجاة -ْ
، ذهػػب  لػػ  ذلػػؾ   ػػك ع وػػدة  ك  معيػػ  ةػػد  ف تكػػكف زائػػدة لمتككوػػد -ٓ
اًعػؿه كا ف ةتو ض  ّىًئكىػًض ً يلػي جى ٍذ ةىػاؿى رى حػؾى ًلٍممى ، كجعّ مف ذلؾ ةكلل تعػال  : (كىاًع

ًموعىضن(  (ِ( ًفي ايىٍرًض خى
ـى (}ال وػػػػرة : ((:   ػػػك ع وػػػدة ةػػػاؿ  ديكٍا  دى ػػػًض اٍسػػػجي ّىًئكى ٍذ ةيٍميىػػػا ًلٍممى { ّْ(كىاًع

كةػػػػاؿ ا ػػػػف ةتو ػػػػض :  (ّ(الزكائػػػػد((معيػػػاه : كةميػػػػا لممّئكػػػػض ، ك( ذ( مػػػػف ةػػػركؼ 
ػػػًض(  راد كةػػػاؿ ر ػػػؾ لممّئكػػػض ، ك( ذ( تػػػزاد ، ّىًئكى ٍذ ةىػػػاؿى رى حػػػؾى ًلٍممى كالمعيػػػ   (((كىاًع

كةػػاؿ : ((ك( ذ( ةػػد تػػزاد كوكلػػل  (ْ(((  لواؤهػػا عمػػ  مػػا  ويػػتي فػػي كتػػاب الم ػػكؿ
ّىًئكىًض(  ٍذ ةىاؿى رى حؾى ًلٍممى ٍذ ةىاؿى ليٍومىافي جٍ يًػًل(}لوماف : تعال  : (كىاًع كةكلل تعال  : (كىاًع

 (ٔ(: ((كلوسا الوكجف   يّ((ا ف ه اـ كةاؿ (ٓ({  م : كةاؿ((ُّ

زائػػدة ، كةػػد ةػػاؿ ة ػػؿ ذلػػؾ الزجػػاج : ((ةػػاؿ   ػػك ع وػػدة : ( ذ( هػػا هيػػا 
 غاوػض تجػرم  ر ف ج وي غي  ف ويتكمـ فول  جٌ كهذا  ةداـ مف   ي ع ودة ؛ يفك الو

، ك( ذ( معياهػػػا الكةػػػت ،  كهػػػي اسػػػـ فكوػػػؼ وكػػػكف لغػػػكنا كمعياهػػػا   لػػػ  الةػػػؽٌ 

                                                 

 .ّٖ/ُكمغيي الم وب  ُٖٗ( ويظر : الجي  الدايي ص ُ(
كال رهػاف فػي عمػـك الوػر ف  ّٖ/ُكمغيي الم وب ُِٗ-ُُٗ: الجي  الدايي ص  ( ويظرِ(

 .ِِٓ-ِِْكا تواف في عمـك الور ف ص  ُّٖص 
 .ِٖ( مجاز الور ف ص ّ(
 .ْٓ( تعسور غروب الور ف ص ْ(
 .ُٖٓ( تاكوؿ م كؿ الور ف ص ٓ(
 . ِِٓ-ِِْكويظر : ا تواف في عمـك الور ف ص  ّٖ/ُ( مغيي الم وب ٔ(
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الكةػػػت؟! كالةجػػػض فػػػي ( ذ(  فك ا تعػػػال  ذكػػػر خمػػػؽ اليػػػاس كغوػػػرهـ ، فكايكػػػل 
اًعػػػػػػؿه ًفػػػػػػي ايىٍرًض ئكػػػػػػض : (ةػػػػػػاؿ : ا تػػػػػػد  خموكػػػػػػـ   ذ ةػػػػػػاؿ ر ػػػػػػؾ لممّ ً يلػػػػػػي جى

ًموعىضن(((  (ُ(خى
فػ( ذ( في هذا الكجل لوست زائػدة لمتككوػد كلوسػت  معيػ  ةػد ،  ػؿ هػي 

 كايكجل السا وض لما مإ  مف الزماف .
 (ِ( ف تككف ةرؼ جزاّ كػ( ف( ال رطوض   رط  ف توترف  اا ما-ٔ  

الظرفوض الزمايوض كودؿ  (ما( ذا( ال رطوض كةعت  عدها( ذ ما( هي (  فك كو دك  
تجـز  اا عيد اليةاة مرك ض مف ( ذ( ك (ما( ، كهي  داة  رطيك عم  ذلؾ  
كةد : ((اختمؼ اليةكوكف فواا فذهب سو كول  ل   يكاا ةرؼ كػ( ف( فعموف ، 

ال رطوض ، كذهب الم رد كا ف السراج ك  ك عمي كمف كافواـ  ل   يكاا  اةوض 
فك عم  اسموتاا  ّن  ، كاع  عد  ف كاف  مدلكلاا مف الزماف صار مستو 

  (ّ(ماإونا((
ذا( ال ػرطوض ك اجخػتّؼ جػاّ فومػا و ػدك لكػكف ( ذمػا(  صػماا ( كهذا 

ا ظرفوػػض الزمايوػػػض فمػػف لةػػػظ الجػػّز ايكؿ مػػػف هػػذا ايصػػػؿ جعماػػا ةرفنػػػ(مػػا( ال
 ا  معي  الظرؼ.ف( ال رطوض كمف لةظ الجّز الذايي جعماا اسمن  ميزلض ( 

العرب عمدكا في  مذمض معويض  لػ   فك   ( ذما(  صماا ( ذا ما(  جٌ فمعؿ 
عمػـك ، خرها لوكافوكا  ذلؾ دجلػض (مػا( عمػ  التوكوض  رطوض ( ذا(  وطع ةركض  

ا ، ف( فػي لعظاػا كجزماػ( جزمػت فصػارت مذػؿ ( ذٍ كا ال رط  اسػكاف ( ا ةكٌ فممٌ 
ػػيكػػكلػػـ وسػػتعمماا الوػػر ف الكػػروـ ؛ ي ف مػػا( التػػي ترسػػـ  ا (ا عياػػل اسػػتعمؿ عكإن

 ذما( ك ةكل مياا  صالض .كهي  معي  (  عد ا دغاـ ( مكا( 
                                                 

عرا ل ( ُ(  .َُُ/ُمعايي الور ف كاع
كمغيي الم وػب ُُٗ-َُٗكالجي  الدايي ص ُْٗ-ُْٖ( ويظر : رصؼ الم ايي ص ِ(

ُ/ٖٕ   
  .ُُٗ-َُٗ( الجي  الدايي ص ّ(
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ةػػػكلاـ  ػػػافك ايصػػػؿ فػػػي ( ذ(  ف تكػػػكف ظرفنػػػا لمػػػا  مػػػرٌ  )إذ( ك)إذا( : 
 تكػػكف مإػػ  ، كةػػد تجػػيّ مذػػؿ ( ذا( ظرفنػػا لمػػا وسػػتو ؿ ، كالةوووػػض  فك ( ذ( ج

ظرفػػا لمػػا مإػػ  ، كمػػا دٌؿ مياػػا عمػػ  اجسػػتو اؿ ، فاػػك مػػف  ػػاب التع وػػر   جٌ 
عف المستو ؿ  صوغض الماإي ؛ لتةوؽ كةكعل ، كهػك كذوػر فػي الوػر ف الكػروـ 
،  مكا ( ذا( فتجيّ لما مإ  كلما وسػتو ؿ عمػ  ةػد سػكاّ ، كج ع ػرة فػي هػذا 

المعسػركف ، كهػـ العرؽ ، لكٍف ذمض فرؽ  ساسي  وياما لـ وتةدث عيػل اليةػاة ك 
ةكف  ػػػافك ( ذ( تجػػػيّ مذػػػؿ ( ذا( فومػػػا وسػػػتو ؿ ، كهػػػك  فك ( ذا(  اسػػػتذياّ وصػػػرٌ 

ػا ( ذ( فاػي ظرفوػض فةسػب ،  العجائوض ج تجيّ  جك ميإمكيض معي  ال رط  ،  مك
تعوػػد  فػػي مكاإػػعةػػد جػػاّت ،  ٌج  ٌيػػل مجػػردة مػػف معيػػ  ال ػػرط كمػػف لكازمػػل 

ليةػػػاة عػػػف كركد هػػػذه ايداة  اػػػذ ةػػػدث اكلػػػـ وت،   ػػػرط وختمػػػؼ معيػػػ  ال ػػػرط 
فػػي الوػػر ف الكػػروـ ، مػػع  يكػػل ةػػد كردٍت موتريػػض  ػػػ(لـ( فػػي ةكلػػل تعػػال  :  المعيػػ 

ـي  ـٍ وىػػػٍاتيكا ً ال حػػػاىدىاّ فىايٍكلىئًػػػؾى ًعيػػػدى المكػػػًل هيػػػ مىٍوػػػًل ً اىٍر ىعىػػػًض  يػػػاىدىاّ فىػػػًإٍذ لىػػ ػػػاؤيكا عى (لىػػٍكج جى
(}اليكر :  ػػاًذ يكفى ذا لػػـ وػػاتكا  ال ػػاداّ رها الط ػػرم  وكلػػل : ((فػػإ{ كةػػد فٌسػػُّاٍلكى

(( ...  اير عض ـي اٍلكىػاًذ يكفى فىايٍكلىًئؾى ًعيدى المكًل هيػ
 فجعػؿ ( ذ لػـ(  معيػ  ( ذا لػـ(  (ُ(
ـٍ وىػػػٍاتيكا( كهػػػذا الكػػػّـ فػػػي ةػػػكة  ػػػرط  ... كجػػػاّ فػػػي الػػػدر المصػػػكف : (((فىػػػًإٍذ لىػػػ

ػػػا فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : ( ى ىٍ ػػػعىٍوتيـٍ  ىف تيوىػػػدلميكا  ىػػػٍوفى وىػػػدىٍم   (ِ( كجػػػزاّ(( ككردٍت  وإن
ػػاةى  ػػّةى كى تيػػكا الزككى ـٍ فىػػاىًةوميكا الصك مىػػٍوكي تىػػابى المكػػلي عى ـٍ تىٍععىميػػكا كى ػػدىةىاتو فىػػًإٍذ لىػػ ـٍ صى يىٍجػػكىاكي

ا تىٍعمىميكفى  ً وره ً مى (  ػؿ جػاّت غوػر ُّ(}المجادلض : كى ىًطوعيكا المكلى كىرىسيكلىلي كىالمكلي خى
ػا وىٍع يػديكفى ً جٌ  مى ـٍ كى ٍلتيميػكهي ًذ اٍعتىزى  المكػلى فىػٍاكيكا ً لىػ  موتريض  ػ(لـ( في ةكلل تعال  : (كىاًع

ٍف  ىٍمًركيـ ملٍرفىونػا(}الكاؼ :  ـٍ رى حكيـ ملف ركةمتل كوياىولٍح لىكيـ مل { ُٔاٍلكىٍاًؼ وىي يٍر لىكي

                                                 

 . ُُٕ/ُٖ( جامع ال واف  ُ(

 . َّٗ/ٖ(الدٌر المصكف   ِ(
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: ((كجػػككز  عإػػاـ  ف تكػػكف ( ذ( لمتعموػػؿ  م : فػػاككا  جػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف
  (ُ((( ل ج وص ٌ اهـ ، كهك ةكؿ موكؿ لكيٌ  ل  الكاؼ جعتزالكـ  وٌ 

ّه كةد ت وك  :  خر غوػر الػذم سػ ؽ  ف ذكرتيػل فػي كتػا ي  ف لي ا ف  ي
ل  ك وإاؼ  لول كهػك  فك ( ذ( مةمٌ  دراسات في اليةك الور يي ، ومكف  ف وةؿٌ 

 فك  ػػرطاا مػػاض ،  معيػػ   الور يوػػض المػػذككرة  ػػرطوض ،  جٌ  ال ػػكاهدكردت فػػي 
مػا مإػ  مػف الزمػاف ، ظرفنػا ل ؛ لككياػا ج تسػتعمؿ  جٌ   يكل ةػد مإػ  كةصػؿى 
ـٍ وىٍاتيكا ً ال حاىدىاّ فىايٍكلىئًػؾى ةاجتاا ، فوكلل تعال  : ( فاي عم   ا اا في كؿٌ  فىًإٍذ لى
ـي اٍلكىاًذ يكفى  ( معياه :  ف عدـ ا توػاف  ال ػاداّ  ذا كةػع ك صػ   هػذا ًعيدى المكًل هي

هػػػذا الجػػػزاّ ، كهػػػك  فمػػػـ تكػػػف يتوجػػػض مػػػا ةصػػػؿ  جٌ ايمػػػر فػػػي عػػػداد الماإػػػي 
ذا لػـ وػاتكا  ، يفػاد ال ػرط الةكـ عمواـ  الكػذب ، كلػك اسػتعمؿ ( ذا( كةػاؿ : كاع

 معيػػ  اجسػػتو اؿ ،  م : وكػػكف الكػػّـ عمػػ   ػػرط لػػـ وةصػػؿ  عػػد ، ك يكػػل  ذا
ةصػػؿ فجػػزاؤه كػػذا ، ك اسػػتعماؿ ( ذ( وعوػػد  فك ال ػػرط ةػػد ةصػػؿ كصػػار  مػػرنا 

ـٍ ماإػػونا ، ك فك الجػػزاّ ةػػد كةػػع لكةكعػػل ، ككػػذلؾ ةكلػػل تعػػال  :  ػػكهي ٍلتيمي ًذ اٍعتىزى (كىاًع
ا وىٍع يديكفى ً جٌ  مى (  جػاّ فػي التعسػور ( المكلى فىٍاكيكا ً لى  اٍلكىٍاػؼً كى ـٍ ٍلتيميػكهي ًذ اٍعتىزى : (((كىاًع

فإفك الوكـ ...  ةاؿ ا ف ع اس : هذا ةكؿ ومموخا ، كهك رئوس  صةاب الكاؼ
كػػػايكا وع ػػػدكف ا كوع ػػػدكف معػػػل  لاػػػض ، فػػػاعتزؿ العتوػػػض ع ػػػادة ا لاػػػض ، كلػػػـ 

كالمعيػػ  :  فك ومموخػػا خاطػػب  صػػةا ل  عػػد  ف اعتزلػػكا  (ِ(وعتزلػػكا ع ػػادة ا((
،  فك هذا اجعتػزاؿ  مػا  يكػل ةػد ةصػؿ ك صػ   ةكماـ كما وع دكف مف دكف ا 

ذا   مػػػػرنا مػػػػا إػػػػونا ككاةعنػػػػا فػػػػاككا  لػػػػ  الكاػػػػؼ ، كلػػػػك اسػػػػتعمؿ ( ذا( كةػػػػاؿ : كاع
اعتزلتمكهـ فاككا ، لدؿك ال رط عم  اجستو اؿ ، ك يكل لـ ووع  عد كلكاف ومموخا 

 ػاب  ةد خػاط اـ  ػذلؾ ة ػؿ  ف وعتزلػكا ، ف ػاف ا ف العػرؽ  ػوف ( ذ( ك( ذا( فػي

                                                 

 . ْْٓ/ٕ( الدر المصكف  ُ(

  .ٖٓ/ٓ( زاد المسور ِ(
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، كعمػػ  هػػذا ايسػػاس وعسػػر اسػػتعماؿ ال ػػرط ، كالةمػػد  عمػػ  ميلػػل كفإػػمل 
ـٍ ً ذ ( ذ( مػف دكف ( ذا( فومػػا كػاف عمػػ  يةػك مػػا توػدكـ كوكلػػل تعػال  : ( لىػػٍك  ىيكايػػ كى

ػػديكٍا المٌػػ ـي الركسيػػكؿي لىكىجى كٍا المٌػػلى كىاٍسػػتىٍغعىرى لىايػػ ػػآؤيكؾى فىاٍسػػتىٍغعىري ـٍ جى ػػكٍا  ىيعيسىػػاي لى تىككا نػػا ظكمىمي
ا(}اليساّ :  ( يفاد كةكع ْٔركًةومن آؤيكؾى {  ذا جعميا ( ذ( هيا  رطوض كجكا اا (جى

الظمـ فوما مإ  مف الزماف ، ك يكل ج ومكف  عد ذلؾ تداركل  ؛ يٌيل ج ومكف 
، كلػػػك اسػػػتعمؿ ( ذا( كةػػػاؿ : كلػػػك  يكاػػػـ  ذا ظممػػػكا  يعسػػػاـ    رجػػػاع مػػػا مإػػػ

كعػػدـ كةكعػػل  عػػد ، ككػػذلؾ جكا اػػا ،   اجسػػتو اؿ يفػػاد ال ػػرط معيػػ؛ جػػاؤكؾ 
تكػػػ  ً ذىا كهػػػي تختمػػػؼ عػػػف ( ذا( التػػػي كردت لمػػػا مإػػػ  ، كوكلػػػل تعػػػال  : ( ةى

كىػػلي اٍلغىػػرىؽي ةىػػاؿى  يػػتي  ىيكػػلي ج ً ًلػػػلى ً جٌ  ىٍدرى يىػػٍت  ًػػًل  ىييػػك ً ٍسػػرىاًئوؿى كى ىيىػػٍا ًمػػفى   مى الكػػًذم  مى
(}وكيس :  اسػػتعماؿ ( ذا(  فػػادت كةػػكع  ػػرطاا كجكا اػػا ا وػػض  { فَٗاٍلميٍسػػًمًموفى

ػػػا ( ذ( فعيػػػد اسػػػتعمالاا تػػػدؿ عمػػػ   فك مػػػا  إػػػوعت  كهػػػك  لوػػػل فومػػػا مإػػػ  ،  مك
كهػذا هػك ةػاؿ كةكعل ؛ ييكاا لما مإ  ، كلوس كػذلؾ جكا اػا ،  ال رط ةد تـٌ 

ـٍ وىػٍاتيكا ً ال حػاى (فوكلػل تعػال  :  ال ػكاهد التػي مػرك ذكرهػا ،  دىاّ فىايٍكلىئًػؾى ًعيػػدى فىػًإٍذ لىػ
 ) ػػػاًذ يكفى ـي اٍلكى ػػػوالمكػػػًل هيػػػ هـ عيػػػد ا مػػػف دح عوػػػد  فك ال ػػػرط ةػػػد مإػػػ  ككةػػػع ، كعى

ـٍ  ف كفػي المسػتو ؿ ، ككػذلؾ  ةكلػل االكاذ وف سوككف جػزاّهـ  تعػال  : (فىػًإٍذ لىػ
ػػػّةى( وػػػدؿ عمػػػ   فك ال ػػػر  ـٍ فىػػػاىًةوميكا الصك مىػػػٍوكي تىػػػابى المكػػػلي عى ط ةػػػد مإػػػ  ،  تىٍععىميػػػكا كى

طاعػػض  وتػاّ الزكػاة كاع ك مػا  فك ال ػرط ةػد ةصػؿ فوػد  مػػرهـ ا  إةامػض الصػّة كاع
   . ستو اؿعم  اج ا كرسكلل ، كايمر ودؿٌ 

تكػػبي عموػػل ةكػػـ  صػػكلي  ك ةاعػػدة  ػػرعوض  كالكػػّـ  اسػػتعماؿ ( ذ( ج ويرى
العمػػػػؿ  ج تصػػػػم ؛ لػػػػذلؾ  وتعمػػػػؽ  وإػػػػوض ةػػػػد مإػػػػت كايوإػػػػت  ػػػػرطاا  يفك 

ـٍ ً ذ ظكمىميكٍا ( مكج اا فوما وستو ؿ ، كما ةصؿ هذا في ةكلل  تعال  : ( لىٍك  ىيكاي كى
ػػا(  ػػديكٍا المٌػػلى تىككا نػػا ركًةومن ـي الركسيػػكؿي لىكىجى كٍا المٌػػلى كىاٍسػػتىٍغعىرى لىايػػ ػػآؤيكؾى فىاٍسػػتىٍغعىري ـٍ جى  ىيعيسىػػاي

جرت اطاػا  زمػاف ر ، فجكاب ال رط مرت ط  امر ةػد ايوإػ  ج ومكػف  ف وسػتم
مػػف ذلػػؾ اسػػتمرار كجػػكد الرسػػكؿ صػػم  ا عموػػل كسػػمـ ةًوػػا يػػوف ، كمكػػاف معوٌ 
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ّن  ػػػوف ظارايػػػي المسػػػمموف ، كاع  مػػػف  صػػػػكؿ  يكمػػػا العمػػػػؿ  مكج اػػػا كجعماػػػا  صػػػ
ػػػض فػػػي كػػػؿ زمػػػاف كمكػػػاف ،  يكمػػػا وكػػػكف  العووػػػدة ا سػػػّموض كةاعػػػدة  ػػػرعوض عامك

كلػل تعػال  : (كىالكػًذوفى ً ذىا فىعىميػكٍا فىاًة ىػضن  ىٍك ، كهذا ما تجده فػي ة استعماؿ ( ذا( 
ـٍ  كٍا ًلػػذيييكً ًا كٍا المٌػػلى فىاٍسػػتىٍغعىري ـٍ ذىكىػػري ػػكٍا  ىٍيعيسىػػاي ػػف وىٍغًعػػري الػػذحييكبى ً جٌ ظىمىمي مى ـٍ  كى لىػػ المٌػػلي كى
(} ؿ عمراف  ـٍ وىٍعمىميكفى ا فىعىميكٍا كىهي مى  مى كٍا عى  {ُّٓويًصرح

فػي  ّتب اليةػك كفػي كتػب ةػركؼ المعػايي تجػي( ذا( في كإذا : -ّ
المغض كالور ف الكروـ عم  ذّذض  كجل : ظرفوض مإميض معي  ال ػرط ، كظرفوػض 

هذا ما اتعوكا عمول كلـ وختمعكا ،  مةإض غور مإميض معي  ال رط ، كفجائوض
كت ػوف لػي (( فك ( ذا( التػي  (ِ(عتي في دراستاا فػي  ةػد مؤلعػاتيكةد تكسٌ  (ُ(فول

ذكر اليةػاة  يكاػا ظرفوػض غوػر مإػميض معيػ  ال ػرط ، تختمػؼ عػف الظػركؼ ، 
فاػػي لوسػػت ظرفوػػض مجػػردة مػػف كػػؿ معيػػ  مػػف معػػايي ال ػػرط ،  ػػؿ فواػػا مػػف 
ال رط  مراف ، ايكؿ :  فك الععؿ الماإي  عدها وعود تكرار ةدكذػل ، كالذػايي: 

ستو اؿ ، كلـ تعود مف لماإي  ل  زمف الةاؿ كاج يكل تتغور دجلتل مف الزمف ا
الجػػكاب ، فػػػ( ذا( ال ػػرطوض  ذف فػػي الوػػر ف الكػػروـ تػػاتي عمػػ  ذّذػػض  ال ػػرط  جٌ 

ػح  جكا اا ، كةسـ ذي  ةساـ : ةسـ ذكر  رطاا كصرل  ذؼ جكا اػا كػر  ػرطاا كةي
ػ لكجكد ما ودؿٌ  ا مػف السػواؽ ، كةسػـ اكتيعػي   ػرطاا كلػـ عموػل  ك لككيػل معاكمن

ويذكر جكا اا لعدـ الةاجػض  لوػل ، كهػذا وعيػي  يكػل لوسػت ذمػض ( ذا( ظرفوػض غوػر 
 (ّ(مإميض معي  ال رط ، كما زعـ اليةاة كالمعسركف(( 

                                                 

-ُْٗكرصػػػؼ الم ػػػايي ص  ُِِ-ُُِةػػػركؼ المعػػػايي ص ( ويظػػػر : ايزهوػػػض فػػػي ُ(
كال رهػػػاف فػػػػي  ََُ،  ْٗ/ُكمغيػػػي الم وػػػب  ّّٕ-ّٕٔكالجيػػػ  الػػػدايي ص  َُٓ

  .ِِٔكا تواف في عمـك الور ف ص  َٕٖعمـك الور ف ص 
  . ِِٕ-َِِ( ويظر كتا ي : دراسات في اليةك الور يي ص ِ(
 . ِٔٓ-ِٓٓ( كتا ي : دراسات في اليةك الور يي ص ّ(
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: ظرفوػػػػػض   ػػػػػرطوض ، عمػػػػ  كجاػػػػػوف ي الوػػػػػر ف الكػػػػػروـ ( ذا( فػػػػػتكػػػػكف ف
   كفجائوض ،  مكا الكجل الذالث فاك كجل مختمىؽ .

مف الةركؼ التي ا تممت عمواا كتب الكجكه ، ( ل ( تيعدي إلى : -ْ
كتا ي : ج ، كةد تكممتي عم   كجل هذا الةرؼ في ككتب ةركؼ المعايي 

ؽ كساكجز فوما واتي ما  سطتل في كتا ي السا  ُّرةـ كجكه كج يظائر ،  
 : هياؾ ما لـ  ذكره ك إوؼ  لول 

 كجل :   كردت في الور ف الكروـ عم   ر عض ذكر  هؿ الكجكه  فك ( ل (
 كالكجل ايخور ودؿٌ  (ُ( معي  (مع( ، كالّـ  ، كال اّ ، ك معي  ( ل (  عوياا 

في عم   فك ( ل ( لوست مف ايلعاظ الم تركض ، لما س ؽ ذكره غور مرة 
 .كتا ي السا ؽ 

غاوض كفي كتب ةركؼ المعايي  فك ( ل ( ترد لتسعض معاف : ايتااّ ال
كالّـ ، كال اّ ، ك(في( ، ك(ًمف( ، ك(عيد( ، ،  ، كالت ووف ، ك معي  (مع(

 (ِ(كزائدة 
ك تت عيا هذه كل(عيد(   اهد ةر يي ، لػ(ًمف( كاليةاة لـ وست اد  

، لكجدياها جموعاا ترجع  ل  معياها ايصمي ، كهك  يكاا ايكجل كالمعايي 
 ، كهي : عاف فال اةي ستض ممكإكعض جيتااّ الغاوض ، 

جعؿ ( ل (  معي  (مع( : ذكر العروواف  فك ( ل (  معي  (مع( -ُ 
(}اليساّ :  ـٍ ـٍ ً لى   ىٍمكىاًلكي { كةكلل تعال  : ِفي ةكلل تعال  : (كىجى تىٍاكيميكٍا  ىٍمكىالىاي

                                                 

كالكجػكه  َُُك اسـ الكجكه كاليظػائر ص  ِْٓ( ويظر : اي  اه كاليظائر لمواتؿ ص  ُ(
كالكجػػػكه كاليظػػػائر  ّٖ-ِٖكالكجػػػكه كاليظػػػائر لمعسػػػكرم ص  َُٕكاليظػػػائر لاػػػركف  ص 

 .َْ-ّٗكميتخب ةرة العوكف ص ٓٗ-ْٗلمدامغايي ص 

كالجيػػ  الػػدايي  ُٗٔ-ُٔٔكرصػػؼ الم ػػايي ص  ِْٖ-ِِٖ( ويظػػر : ايزهوػػض ص  ِ(
 .ٕٔ-ْٕكمغيي الم وب ص  َّٗ-ّٖٓص 
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اًرم ً لى  الٌمًل(} ؿ  ٍف  ىيصى عمراف : (فىمىمكا  ىةىسك ًعوسى  ًمٍيايـي اٍلكيٍعرى ةىاؿى مى
ِٓ})ُ) 

((تككف لمغاوض في ايسماّ ، كاختمؼ  عرلؼ المالوي ( ل (  ايكاا
اليةكوكف : هؿ ودخؿ ما  عدها فوما ة ماا ،  ك ج ؟ فذهب  عإاـ  ل   يكل 

كذهب  عإاـ  ل   يكل  ذا  كاف الذايي مف  جيس ايكؿ دخؿ فوما ...  ودخؿ
ف لـ وكف مف الجيس ج ودخؿ كوك ... ة مل  ـى ً لى  كاع وىا لل تعال  : (ذيـك  ىًتمحكٍا الصل

كعركفاا المرادم  وكلل  ايكاا تيستعمؿ لػ((ايتااّ الغاوض  (ِ({((ُٕٖالكمٍوًؿ(}ال ورة : 
ما  عدها في في الزماف كالمكاف كغورهما ، كهك  صؿ معايواا ، كفي دخكؿ 

جٌ  ف كاف مف جيس ايكؿ دخؿ ، ذالذاا : ةكـ ما ة ماا  ةكاؿ...  (ّ( فّ(( كاع
كهذا هك المعي  الذم  فادتل ( ل (   اصؿ معياها في ةكلل  تعال  : (كىجى 

 ) ـٍ ـٍ ً لى   ىٍمكىاًلكي  تىٍاكيميكٍا  ىٍمكىالىاي
اًرم ً لى  الٌمًل( فود ةاؿ العراّ :  ٍف  ىيصى  مكا ةكلل تعال  : (مى

يكما وجكز  ف ((المعسركف ووكلكف : مىف  يصارم مع ا ، كهك كجل ةسف ، ك  اع
تجعؿ ( ل ( مكإع (مع(  ذا إممت ال يّ  ل  ال يّ مما لـ وكف معل ، 

إممتى الذكد  ل  الذكد كوكؿ العرب :  فك الذكٍكدى  ل  الذكٍكًد   ؿ ،  م :  ذا 
ّن  ، فإذا كاف ال يّ مع ال يّ لـ تصم  مكاف (مع( ( ل (  ج  صارت   

                                                 

كتعسػور  َُُك اسـ الكجكه كاليظػائر ص  ِْٓ( ويظر : اي  اه كاليظائر لمواتؿ ص  ُ(
كويظػػػر : تاكوػػػؿ م ػػػكؿ الوػػػػر ف ص  َُٕكالكجػػػكه كاليظػػػائر لاػػػػركف  ص  ُُٕ/ُمواتػػػؿ 
كالكجػػكه  ّٗ/ِكالخصػػائص ج ػػف جيػػي  َُٔروػػب الوػػر ف ج ػػف ةتو ػػض ص كتعسػػور غ ََّ

كالكجػػػكه كاليظػػػائر لمػػػدامغايي ص  ِِٖكايزهوػػػض لماػػػركم ص  ّٖكاليظػػػائر لمعسػػػكرم ص
كالجيػػ  الػػدايي  ُٗٔكرصػػؼ الم ػػايي لممػالوي ص  َْكميتخػب ةػػرة العوػكف ص  ٓٗ-ْٗ
 . ٕٓ/ُكمغيي الم وب  ّٖٔص 

 .ُٕٔ-ُٔٔ( رصؼ الم ايي ص  ِ(

 . ّٖٓ( الجي  الدايي ص  ّ(
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كذور ، كج توكؿ في هذا المكإع : ةدـ  ترل  يكؾ توكؿ : ةدـ فّف كمعل ماؿ
لول ماؿ كذور ، ككذلؾ توكؿ : ةدـ فّف  ل   همل ، كج توكؿ : مع  فّف كاع
( معياه : ج تإوعكا  ـٍ ـٍ ً لى   ىٍمكىاًلكي  همل ، كميل ةكلل تعال  : (كىجى تىٍاكيميكٍا  ىٍمكىالىاي

اؿ : ((كالمعي  في ةكلل كيوؿ المرادم ةكؿ العراّ ذـ ة (ُ( مكالاـ  ل   مكالكـ((
اًرم ً لى  الٌمًل( مف وإوؼ يصرتل  ل  يصرة ا(( ٍف  ىيصى تعال  : (مى
)ِ)  

فود جعمكا ( ل (  معي  (مع( ييكاا  فادت هيا إـ يصرتاـ  ل   
يصرة ا ، كهذا المعي   عود عيدم ؛ ككوؼ وص  ، ككوؼ ووكؿ  ل ي ي ؟! 

... : الوطوع مف ا  ؿ مف الذّث  ل  التسع  يفك يصرة ا كافوض ((كالذكٍكدي 
مف ا ياث دكف الذككر ،   الذيتوف كالتسع ، كج وككف  جٌ  كةوؿ : ما  وف

كةكلاـ : الذككد  ل  الذككد   ؿ ، ودؿ عم   يكاا في مكإع اذيتوف ؛ يفك 
 (ّ(الذيتوف  ل  الذيتوف جمع((

 ذا ص ك فواا  (مع(  جٌ ج تككف  معي  فوكؿ العراّ وعيي  فك ( ل ( 
 ذا كاف ما  عدها مف جيس  ، كج وص  فواا هذا المعي   جٌ  معي  ا إافض

ما ة ماا ، فاي  ذف في هذه الةاؿ ج تةتاج  ل  جعماا  تودور (مع( عم  
 يةك ما  وكيل المالوي كالمرادم في ال اهد ايكؿ السا ؽ .

ف ، كهك مما كجعؿ ( ل (  معي  (مع( ودخؿ في  اب التإمو 
ا  ػ(تياكب الةركؼ( ةاؿ ا ف جيي في ال اب الذم سماه :  اصطم  عمول  وإن
استعماؿ الةركؼ  عإاا مكاف  عض : ((اعمـ  فك الععؿ  ذا كاف  معي  
فعؿ  خر ، ككاف  ةدهما وتعدل  ةرؼ كا خر  آخر ، فإفك العرب ةد تتسع 

الععؿ في معي  ذلؾ  فتكةع  ةد الةرفوف مكةع صاة ل  وذاينا  افك هذا
                                                 

 . ُٓٓ/ُ( معايي الور ف  ُ(

 . ّٖٔ( الجي  الدايي ص  ِ(

 .ُٓ/ٔ( لساف العرب  ّ(
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اًرم ً لى  الٌمًل(  م : مع ا ، ك يت ... ا خر  ٍف  ىيصى ككذلؾ ةكلل تعال  : (مى
اًرم ً لى  الٌمًل(  ٍف  ىيصى ج توكؿ : سرت  ل  زود ،  م : معل ، لكيل  يكما جاّ (مى
لمكا كاف معياه : مىف ويإاؼ في يصرتي  ل  ا ؛ فجاز لذلؾ  ف تاتي هيا 

{ ُٖكذلؾ ةكلل عز اسمل : (فىويٍؿ هىؿ لكؾى ً لى   ىف تىزىكك (}اليازعات : ( ل ( ك 
ك يت  يكما توكؿ : هؿ لؾ في كذا ، لكيكل لما كاف عم  هذه دعاّ ميل ، صار 

 ( ُ((( ل   ف تزك  تودوره :  دعكؾ ك ر دؾ
اًرم( مإمينا معي    كةاؿ الزمخ رم : (((ً لى  الٌمًل( مف صمض ( ىيصى

 ل  ا ، ويصركييي كما ا إافض ، كايكل ةوؿ : مىف الذوف وإوعكف  يعساـ 
مف الواّ ،  م : مىف  يصارم ذاه نا  ل    ك وتعمؽ  مةذكؼ ةاجن  ويصريي ؟

 التإموف المذككر  م :  ف ( ل ( تككف عم   ا اا  (ِ(ا ممتجئنا  لول((
ا مف دكف تإموف ةسب المعي   ةسب المعي  ايكؿ ، كعم   ا اا  وإن
الذايي ، كالمعي  ايكؿ غور مو كؿ لما ذكرتل ، كةاؿ ا ف عطوض : ((كةكلل 
(ً لى  الٌمًل( وةتمؿ معيووف ،  ةدهما : مىف ويصريي في الس وؿ  ل  ا ، 

عم   ا اا ، كالمعي  الذايي ،  ف  فتككف ( ل ( دالض عم  الغاوض دجلض ظاهرة
فإذا تامكمتاا كجدتى ...  وككف التودور : مىف وإوؼ يصرتل  ل  يصرة ا ؟

 م :  فك  (ّ( فواا معي  الغاوض ؛ ييكاا تإميت  إافض  يّ  ل   يّ((
( ل ( عم   ا اا ةسب المعي  ايكؿ ، كهي كذلؾ ةسب المعي  الذايي ، 

ض ( ل ( عم  كؿ ةاؿ فواؿ : ((كةوؿ : هي  معي  كةد  يكر العك رم معوٌ 

                                                 

 . ُْْ/ُ، كويظر لساف العرب  ْٗ-ُٗ/ِ( الخصائص  ُ(

كويظػػر فػػت   ُِٔكويظػػر : مػػدارؾ  التيزوػػؿ ، تعسػػور اليسػػعي ص  ّٗٓ/ُ( الك ػػاؼ  ِ(
 . ّّْ/ُالودور 

 . ِْْ/ُ( المةرر الكجوز  ّ(
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(مع( كلوس   يّ ؛ فإفك ( ل ( ج تصم   ف تككف  معي  (مع( كج ةواس 
 (ُ(وعإده(( 
كةاؿ ا ف كذور : ((ةاؿ مجاهد ،  م : مف وت عيي  ل  ا ، كةاؿ  

سعواف الذكرم كغوره :  م : مف  يصارم مع ا ، كةكؿ مجاهد  ةرب ، 
يكل  راد : مف  يصارم في الدعكة  ل  ا ، كما كاف الي ي صم  كالظاهر  

ف رجؿ وؤكويي ةت  ا عمول كسمـ ووكؿ في مكاسـ الةج ف ؿ  ف وااجر: مى 
فإفك ةرو نا ميعكيي  ف   م، كّـ ر ي ، ةت  كجد اييصار    م، كّـ ر ي ؟

ـ ايتدب كهكذا عوس   ف مروـ عمول السّـ ... فآككه كيصركه كهاجر  لوا
طائعض مف  يي  سرائوؿ فآميكا  ل ك زركه كيصركه كات عكا اليكر الذم  ييزؿ 

    (ِ(معل(( 
كالوكؿ  التإموف ةد  غؿ مساةض كاسعض في كتب المغض كاليةك  

كالتعسور ، كج  اس في  ف ييعرلؼ المعظ  المعظ المرادؼ لل ،  م :  ف ييعرلفل 
 المعي  الوروب ميل ،  ؿ هذا مما ج مياص ميل ، عيدما تككف غاوتيا هي 

ف ال اس كؿ التعموـ عف طروؽ  وإاح معي  المعظ  المعايي الورو ض ميل ، لك
ال اس  ف يدكعي  فك المعظ الميعسلر هك  معي  المعظ المعسكر ، كهذا اجدعاّ هك 
الذم ةاـ عم   ساسل التإموف كمل في  غمب كجكه كتب الكجكه ، ك غمب 
معايي الةرؼ في كتب ةركؼ المعايي ، كالذم  كةع  هؿ المغض كاليةك 

 فص  مةرؼ الكاةد ، هك ما  كجكد التإموف كالكجكه كالمعايي المتعددة ل
اًرم ً لى  الٌمًل( :  عيل الزجاج ٍف  ىيصى ، فود ةاؿ في تعسور ةكلل تعال  : ((مى

((جاّ في التعسور : مىف  يصارم مع ا ، ك( ل ( هايا ةار ت (مع( معين  ، 
 اف صار المعظ لك عي لر عيل  ػ(مع(  فاد مذؿ هذا المعي  ، ج  فك ( ل ( في 

                                                 

 .ُِْ/ُ( الت واف في  عراب الور ف   ُ(

 .ّْ/ِ( تعسور الور ف العظوـ  ِ(
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لك ةمتى : ذهب زود  ل  عمرك ، لـ وجز: ذهب زود مع عمرك ؛ معي  (مع( 
يفك ( ل ( غاوض ك(مع( تإـ ال يّ  ل  ال يّ، فالمعي  وإوؼ يصرتل 
 وام  ل  يصرة ا ، كةكلاـ :  فك ( ل ( في معي  (مع( لوس   يّ ، 

المغض  فك معياهما العمـ  كالةركؼ ةد توار ت في العائدة ، فويظفح الإعوؼ 
 (ُ( اةد((ك 

اًرم ً لى  الٌمًل( تعيي ( ل (  عوياا   ٍف  ىيصى فػ( ل ( في ةكلل  تعال  : (مى
تعال  : كالمعي  : مف  يصارم في طروؽ الدعكة  ل  ا ؟ كما ةاؿ ا 

ٍف  ىٍةسىفي ةىٍكجن  مى ةىاؿى ً يكًيي ًمفى  (كى ا كى اًلةن ا ً لى  المكًل كىعىًمؿى صى ملمكف دىعى
(}فصمت : اٍلميٍسًمًمو  { ّّفى
 فك ( ل ( جاّت  معي  اليةاة ذكر  جعؿ ( ل (  معي  الّـ :-ِ 

ةىاليكا يىٍةفي  يٍكليكا ةيككةو كى يكليكا  ىٍاسو  ىًدودو كىايٍمري الّـ كالتي في ةكلل تعال  : (
(}اليمؿ :  اذىا تىٍاميًروفى كةكلل ، { كالمعي  : كايمر لؾ ًّّ لىٍوًؾ فىايظيًرم مى

(}وكيس :  تعال  وىٍاًدم مىف وى ىاّ ً لى  ًصرىاطو محٍستىًووـو { كالمعي  : وادم ِٓ: (كى
كةاؿ المرادم : ((كةاؿ  عإاـ : ( ل ( في ةكلل تعال  : (ِ(لصراط مستووـ

(كىايٍمري ً لىٍوًؾ( جيتااّ الغاوض عم   صماا ، كالمعي  : كايمر ميتل  لوؾ((
 )ّ) 

                                                 

عرا ل  ُ(  .ُّٓ/ُ( معايي الور ف كاع

 ِِّكا تواف ص  ٕٓ/ُكمغيي الم وب  ّٕٖ( ويظر : الجي  الدايي ص  ِ(

  ّٖٖ( الجي  الدايي ص  ّ(
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 معي  الّـ ، لكف جعمكا  ل ( ككذلؾ جعؿ  صةاب كتب الكجكه ( 
ًض(}اليساّ :  اهدهـ  ـٍ ً لى  وىٍكـً اٍلًووىامى { ٕٖفي ذلؾ ةكلل تعال  : (لىوىٍجمىعىيككي

  (ُ(كالمعي  لوجمعيكـ لوـك الووامض
 صةاب كتب الكجكه ةد جعمكا  ذا كاف :  جعؿ ( ل (  معي  في-ّ 

ًض(: ( ل (  معي  الّـ في ةكلل تعال   ـٍ ً لى  وىٍكـً اٍلًووىامى كالتودور  (لىوىٍجمىعىيككي
 كمف تا عاـ جعماا  صةاب كتب ةركؼ المعايي  ، فود لوجمعيكـ لوـك الووامض
    (ِ(لوجمعيكـ في وـك الووامض:  معي  (في( كالتودور 

جعؿ الط رم ا وض  معي  : ((لوة ريككـ جموعنا  ل  مكةؼ  
 فك الة ر وككف مف الو كر ، لذلؾ فسكرها ال وإاكم  وكلل :   جٌ  (ّ(الةساب((

 م :  فك التعدم  ػ( ل ( كاف  (ْ(((لوة ريككـ مف ة كركـ  ل  وكـ الووامض(( 
لتإمف الجمع معي  الة ر ، كةاؿ العك رم : ((ةوؿ التودور : في وـك 

 ك مف الووامض ، كةوؿ : هي عم   ا اا ،  م : لوجمعيككـ في الو كر ، 
 كجاّ في الدرٌ  (ٓ( م : وجمعيكـ معإوف  ل  ةساب وكـ الووامض((... الو كر 

ًض( فول ذّذض  كجل :  ةدها :  يكاا عم   ا اا  المصكف : ((ةكلل (ً لى  وىٍكـً اٍلًووىامى
ملف الجمع معي  الة ر لـ وةتج  ل  ... مف ايتااّ الغاوض  وعيي  يكل  ذا إي

                                                 

كالكجػكه  َُُك اسـ الكجكه كاليظػائر ص  ِْٓ( ويظر : اي  اه كاليظائر لمواتؿ ص  ُ(
 ِِكيزهػػػض ايعػػػوف ص  ٓٗكالكجػػػكه كاليظػػػائر لمػػػدامغايي ص  َُٕكاليظػػػائر لاػػػركف ص 

 َْكميتخب ةرة العوكف ص 

كا توػاف فػي عمػـك  ٕٓ/ُكمغيي الم وب ص  ّّٖ-ّٕٖ( ويظر : الجي  الدايي ص  ِ(
 .ْٓ/ٖض المكي كالزوادة كا ةساف في عمـك الور ف ج ف عووم ِِّالور ف 

 .ِِٔ/ٓ( جامع ال واف  ّ(

 . ُٕ/ِ(  يكار التيزوؿ  ْ(

 .ِٖٗ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ٓ(
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...  م : في وكـ الووامض  كالذايي :  يكاا  معي  (في(تودور مجمكع فول ... 
 ( ُ( كالذالث :   يكاا  معي  (مع( كهذا غور كاإ  المعي ((

( ل (  معي  الّـ كما ذكر  هؿ الكجكه ، لوس لل مسكغ  ؿي فجعٍ  
لغكم  ك دجلي ؛ يفك الععؿ (جمع( في ايكذر كايصؿ وتعدكل  ل  مععكلل 

الّـ ؛ لذلؾ لـ ووؿ  ل  هؿ المغض كالتعسور ، كةد عالج الذايي  ػ(في( ج  
اليةاة كالمعسركف كما ر وت تعدول في ا وض  ػ( ل ( عف طروؽ تإموف ( ل ( 
معي  (في( كالتودور : لوجمعيككـ في وكـ الووامض ، كهذا التإموف وجب  ف 

غاوض ، ك(في( ويست عد ،  فك فول تةروعنا لدجلض الةرؼ ، فػ( ل ( توود ايتااّ ال
((كردك ا ف عصعكر ككف ( ل (  معي  (في(  ايكاا لك تعود معي  الظرفوض ، 

كايت  معي  (في( لساغ  ف وواؿ : زود  ل  الككفض  ،  م : زود في الككفض ، 
 فك ( ل ( عم   كالةؽٌ ( ِ(ؿ ما  كهـ ذلؾ((كجب  ف وتاكٌ فممكا لـ تومل العرب 

ا  ا اا ، كلكف مف دكف تإموف لوج معيككـ معي  لوة ريككـ ؛  فك فول  وإن
تةروعنا لدجلض الععؿ ؛ فود جاّ في ((العرؽ  وف الجمع كالة ر  فك الة ر هك 
اهي كىاٍ عىٍث ًفي  الجمع مع السكؽ ، كال اهد ةكلل تعال  : (ةىاليكا  ىٍرًجًل كى ىخى

(}ال عراّ :  اً ًروفى رة ، كوسكةاـ  {  م : ا عث مف وجمع السةّٔاٍلمىدىاًئًف ةى
 (ّ( لوؾ ، كميل وكـ الة ر ؛ يفك الخمؽ ويجمعكف فول كوساةكف  ل  المكةؼ((

كالذم  رود  ف  يككه  ل في هذا المواـ  ف الةرؼ ويؤت   ل مع الععؿ لمتع ور 
ًعؿ ايصؿ في الععؿ عف دجلتل مف دكف  ف وغوٌ  ر دجلض الععؿ ، فود جي

 ػ(في( يفك اةتواج هذا الععؿ  ل  معي   (جمع(  ف وتعدل  ل  مععكلل الذايي
ّن الظرفوض في المععكؿ الذايي ه : جمع المدور  ك ال ائع ؛ لذا  اع  ف وواؿ مذ

                                                 

)ُ  )ْ/ٖٓ-ٓٗ. 

 . ٕٓ/ُكويظر مغيي الم وب  ّٖٖ( الجي  الدايي ص  ِ(

 . ُِٔ( العركؽ المغكوض لمعسكرم ص  ّ(
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مف  لكف  ذا  رودت معي  المعوض  دجن  الطّب في الساةض  ك في الصعكؼ ،
الظرفوض كجب استعماؿ (مع( ، ك ف وواؿ : جمع المدور الطّب مع المعمموف 

ذا   رودت معي  العمض ، كجب استعماؿ الّـ ك ف وواؿ : جمع المدور ، كاع
ذا  رود معي  الكسومض ، كجب  ر ادهـ  ك لتةوض العمـ ، كاع الطّب ليصةاـ كاع
ذا  رود جمعاـ في  استعماؿ ال اّ ك ف وواؿ : جمع المدور الطّب  ال كؽ ، كاع

وواؿ : مكاف  عود خارج المدرسض ، كاف مف المياسب استعماؿ ( ل ( ك ف 
جمع المدور الطّب  ل  ممعب المدويض ، كهذا هك المعي  الذم مف  جمل 

الخطاب  ـٍ ً لى  وىٍكـً اٍلًووىامىًض( يفك استعممت ( ل ( في ةكلل تعال  : (لىوىٍجمىعىيككي 
ل  ل  الياس في الديوا ، ف وياـ ك وف ةواـ الساعض  عمار ك جواؿ ك طكار مكجٌ 

( التي هي  طكؿ تركو نا مف الّـ لمتع ور عف طكؿ عممت ( ل ك هكاؿ ، فاستي 
هذه المسافض الزمايوض كالمكايوض ، كالتي سوتـ فواا يوماـ مف  سكاةاـ كهـ فواا 

 ومع كف  ل  وـك الووامض كهـ  فول مجتمعكف لمةساب . 
كما عطؿ  صةاب كتب  كب مة القرآف :كتب حركؼ المعاني  
 صةاب ، كذلؾ عطكؿ  ّغض الور ف  ال ةث في كجكهاـ المختموض الكجكه 

ود جعمكا  المعايي المختموض هذا الجايب مف الدراسض ، فكتب ةركؼ المعايي 
وىٍاًدم مىف وى ىاّ ً لى  ًصرىاطو كما تودـ  ( ل (  معي  الّـ في ةكلل تعال  : (كى

(}وكيس :   (ُ({ كالمعي  : وادم لصراط مستووـ ِٓمحٍستىًووـو
الّـ في هذه ا وض كيةكها ومغي ال ةث عف ( ل (  معي  جعؿ ك 

؛ فود جاّ هذا الععؿ متعدونا  ل  مياما في مكإعاا   ّغض استعماؿ كؿل 
فود ةاؿ المرادم : (( مععكلل  يعسل ، ك الّـ ، ك ػ( ل ( في السواؽ يعسل ، 

                                                 

كمغيػػي  ّٕٖكالجيػ  الػػدايي ص  ََّ( ويظػر : تاكوػػؿ م ػػكؿ الوػر ف ج ػػف ةتو ػػض ص  ُ(
 ِِّكا تواف ص  ٕٓ/ُالم وب 
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كةاؿ الزمخ رم : ((هدل :  ( ُ(جاّ : هدوتي زودنا  ل  الطروًؽ ، كالطروؽى((
ف وتعدكل  الّـ ،  ك  ػ( ل ( كوكلل تعال  : ( فك هىػذىا اٍلويٍر فى ًوٍاًدم ًلمكًتي  صمل  

ـي(}ا سراّ :  (}ال كرل : ًٗهيى  ىٍةكى يكؾى لىتىٍاًدم ً لى  ًصرىاطو محٍستىًووـو  (ِ({((ِٓ{ (كىاًع
ـك وتسع فول ؛ (ّ(كمذؿ هذا ةاؿ   ك ةواف اييدلسي  ، كتمموذه الةم ي : ((ذ

رىاطى  فوةذؼ الةرؼ ؛ فوتعدكل  يعسل ، فاصؿ : (اهًديىػػػػا الصل
(}العاتةض :  ـى (((ٔالميستىًوو ًذؼى  (ْ( { اهديا لمصراط ،  ك :  ل  الصراط ، ذـ ةي

ّن مف الّـ ؛ فإفك استعمالاا في ةكلل تعال  :  كلككف  ( ل (  طكؿ  يا
(}ال ػكرل يكؾى لىتىٍاًدم ً لى  ًصرىاطو محٍستىًووـو عمػ   فك طروػؽ الاداوػض  { وػدؿٌ ِٓ:  (كىاًع

طكوؿ ، كافك ا ، سػ ةايل وخاطػب ة و ػل المصػطع  : وػا مةمػد  يكػؾ لتاػدم 
اليػػاس  لػػ  ا سػػّـ  ت موػػ، دؤكب ، كجاػػد طكوػػؿ ، ك اسػػتعماؿ الػػّـ فػػي ةكلػػل 

ـي(}ا سػػراّ :  عيػػ  : { وكػػكف المٗتعػػال  : ( فك هىػػػذىا اٍلويػػٍر فى ًوٍاػػًدم ًلمكتًػػي ًهػػيى  ىٍةكى
 فك هذا الور ف وادم الياس  ل  ما هك  فإؿ ك ةكـ ،  اةصر الطػرؽ ، ك وسػر 
الس ؿ ، كا ، س ةايل كتعال  ، كما كرد في الةدوث الي كم ،، وعمميا  يكل  ذا 
سالياه ،  ف يسالل  عم  الميازؿ ؛ ييكل ، تعال  ذكره ، كروـ ، فيةف ج يسػالل 

يسػالل  ف واػدويا لمصػراط ،  ػؿ يسػالل كيػدعكه  ف  ف وادويا  لػ  الصػراط ، كج 
ّن ومكييػػػا  ،  معيػػػ   ف  مػػػف  ف يتمذػػػؿ صػػػراطل المسػػػتووـ ةػػػكجن ، كعووػػػدة ، كعمػػػ

 يصػب  (الصػراط( عمػػ   كج وتةوػؽ هػذا المعيػ   جٌ  يسػتكع ل كيةتػكم عموػل ،
معيػػػػ  المععكلوػػػػػض ، كلاػػػػذا عمميػػػػػا ا ، سػػػػػ ةايل ،  ف يػػػػدعكه  وكلػػػػػل تعػػػػػال  : 

(}العاتةض : (اهًديىػ ـى رىاطى الميستىًوو  {  ٔػػػا الصل
                                                 

 .ّْٗ(  رح التساوؿ ص  ُ(

 ِٓ/ُ( الك اؼ  ِ(

 . ُْ/ُ( ال ةر المةوط  ّ(

 . ِٔ/ُ( الدر المصكف  ْ(
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( لػ ( ، دجلتاػا الخاصػض ، ةتػ   يكػل ج ومكػف كيفك لكؿ مف الػّـ ، ك
ةيػٍؿ هىػٍؿ : ) ف تعكض  ةداهما عف ايخرل ، فود جمع  وياما في ةكلل تعػال  

ػؽل  ؽل ةيػًؿ المٌػلي وىٍاػًدم ًلٍمةى كىآًئكيـ مكف وىٍاًدم ً لى  اٍلةى ػؽل ًمف  يرى ػف وىٍاػًدم ً لىػ  اٍلةى  ىفىمى
ػػػؽح  ىف ويتك ىػػػ ػػػف جك وىًاػػػدلمى ً جٌ  ىةى (}وػػػكيس :  عى  ىمك ٍوػػػؼى تىٍةكيميكفى ـٍ كى ػػػا لىكيػػػ  ىف ويٍاػػػدىل فىمى

ّٓ} 
كةػػػد تطػػػرؽ الػػػدكتكر ع ػػػد الةموػػػد الايػػػداكم  لػػػ  العػػػرؽ الػػػدجلي  ػػػوف 

هىػػػػٍؿ ًمػػػػف اجسػػػػتعمالوف فػػػػذكر  يكػػػػل اسػػػػتعمؿ  ( لػػػػ (  فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : (ةيػػػػٍؿ 
ػػؽل( ػػف وىٍاػػًدم ً لىػػ  اٍلةى كىآًئكيـ مك ((لوػػكةي  طػػكؿ طروػػؽ الاداوػػض ، لػػدل هػػؤجّ   يػػرى

مع الدجلض المعجموض لكممض ( لػ ( التػي تعوػد  عػد المسػافض  ... ال ركاّ لك هىدكا
؛ فكافك ا تعال  ، ووكؿ لاـ : هػؿ مػف  ػركائكـ مىػف واػدم  لػ  الةػؽ ، كلػك 

ػؽل(  طروؽ طكوؿ  عوػد(( كاسػ تعمؿ الػّـ فػي ةكلػل تعػال  : (ةيػًؿ المٌػلي وىٍاػًدم ًلٍمةى
لوكةي  لػ  ((ةصػر مسػافض الاداوػض  اليسػ ض  تعػال  ؛ فاػك واػدم  لػ  طروػؽ 

 (ُ( مستووـ ؛ كالطروؽ المستووـ ، هك  ةصر الطرؽ المؤدوض  ل  الةؽ((
ـك وػػػاتي (فػػػي  هػػػذه هػػػي دجلػػػض الموطػػػع ايكؿ مػػػف ا وػػػض الكرومػػػض (( ذػػػ

ػػؽح  ىف ويتك ىػػالمو ػػؽل  ىةى ػػف وىٍاػػًدم ً لىػػ  اٍلةى عى طػػع الذػػايي( اجسػػتعااـ التػػك وخي : ( ىفىمى
(  ىمكف جك وىًادلمى ً جٌ  ـٍ كىٍوؼى تىٍةكيميكفى ا لىكي لوصػ   المعيػ  :  فمػف  ... ىف ويٍادىل فىمى

 ـ مػف ج تكػكف ميػل   ف وت ع ،  ةؽٌ  ...وادم  ل  الةؽ ، كلك  طروؽ طكوؿ 
ّو  دود كتراخ  ل  اي د(( الاداوض  صّن   (ِ( كلك   ط

مػػف  الةػػرؼ  معيػػ  ةػػرؼ  خػػر ومغػػي مػػا فػػي الوػػر ف  الكػػروـ فجعػػؿ 
عجاز لغ   كمفصاةض كصكر  ّغوض كاع

                                                 

 .ُٗ( ا عجاز الصكتي في الور ف الكروـ ص  ُ(

 . ِٗ( المصدر يعسل ص  ِ(
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ييػػكٍا : ) كوكلػػل تعػػال  جعػػؿ ( لػػ (  معيػػ  ال ػػاّ :-ْ ذىا لىويػػكٍا الكػػًذوفى  مى كىاًع
ذىا يكا كىاًع (}ال ورة :  ةىاليكٍا  مى ا يىٍةفي ميٍستىٍاًزؤيكفى ـٍ ً يكمى ـٍ ةىاليكٍا ً يكا مىعىٍك مىٍكٍا ً لى   ىوىاًطوًيًا خى

كهػػذا مػػا تعػػركد  ػػل ا ػػف الجػػكزم مػػف  هػػؿ ،  خمػػكا   ػػواطوياـ كالتوػدور :  ذا {ُْ
ذا خمكا كةد جعمت    (ُ(الكجكه   (ِ(مع  واطوياـمعي  (مع( كالتودور : كاع

((كوواؿ : خّ لي ال يّ ،  (ّ( لعّف :  م : خادعل((((كفّف خّ   
لول كمعل (ْ( كخّ  ل :  ذا سخر  ل(( كخمكت ...  ((كخّ الرجؿ  صاة ل كاع

لول ك خموت  ل :  ذا ايعردت  ل(( فإذا جاز في المغض تعدم  (ٓ( ل كمعل كاع
، فاؿ و و   عد ذلؾ  م  اّ ، كعم  ةد سكاّ(خّ(  ل  مععكلل  ػ( ل ( كال 

سكغ كاف مف جعؿ ال اّ مف  كجل ( ل ( في ال اهد الور يي المذككر ،  ـ م
هك الكلع في اختّؽ الكجكه ؟!  ؿ جاّ في الدر المصكف : ((كايكذر في 
يكما تعدل في هذه ايوض  ػ( ل (  (خّ(  ف وتعدكل  ال اّ كةد وتعدل  ػ( ل ( ، كاع

معيووف ،  ةدهما اجيعراد ،  لمعي   دوع ، كهك  يكل  ذا تعدكل  ال اّ اةتمؿ
ذا  كالذايي السخروض  كاجستازاّ ، توكؿ : خمكتي  ل ،  م : سخرتي ميل ، كاع

ا في اجيعراد فوط ... كةوؿ هي هيا  معي  (مع(  ... تعدل  ػ( ل ( كاف يصك
كةوؿ هي  معي  ال اّ ، كهذاف الوكجف  يكما وجكزاف عيد الككفووف ، ك مكا 

  (ٔ( زكف التجكز في الةركؼ لإععاا((ال صروكف فّ وجو

                                                 

 . َْكميتخب ةرة العوكف ص  ِّ( ويظر : يزهض ايعوف ص  ُ(

 .ِِٖ( ويظر : ايزهوض في عمـ الةركؼ لماركم ص  ِ(

 .ِٔٔ( العوف لمخموؿ ص  ّ(

 .ِٓٔ( مواووس المغض ج ف فارس ص  ْ(

 .ُْٗ/ٓ( لساف العرب  ٓ(

)ٔ  )ٓ/ُْٗ. 
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سواتي  تؿ كالخموؿ ك  ك ع ودة كماكلكف  جازه ةدام  ال صرووف : موا 
 في ( ك( .
جعؿ ( ل (  معي  الت ووف : ((ةاؿ ا ف مالؾ : هي المتعموض في -ٓ 

يض لعاعموض مصةك اا كوكلل تعال  :  ك  غض م وٌ  تعجوب  ك  تعإوؿ  ةبو 
 (ُ({((ّّالسلٍجفي  ىةىبح ً لىيك ًممكا وىٍدعيكيىًيي ً لىٍوًل(}وكسؼ : ةىاؿى رىبل (

ك( ل ( هيا جيتااّ الغاوض ، كما هك ةالاا في كؿ مكإع ،  مكا ما  
ةالل ا ف مالؾ فاك معي  مختىمىؽ ؛ يفك معي  الت ووف  ف ص  غور متاتٍّ مف 

ووف ج وتغور لك  دليا ، فمعي  الت  ؿ مف واّ المتكمـ المتصمض  اا   (( ل
،  ك  ةب عميك ، لكيل وتغور لك   ليك  كةوؿ :  ةبٌ   (عم ( ػ( ل ( الّـ   ك 

 . لواا   دليا الإمور المتصؿ كةوؿ :  ةبٌ 
يكما جعؿ ( ل ( زائدة لمتككود : ((كهذا ج ووكؿ  ل الجماكر  -ٔ  ، كاع

كاستدؿ  وراّة مف ةر  : (فىاٍجعىٍؿ  ىٍفًئدىةن ملفى اليكاًس تىٍاًكم ةاؿ  ل العراّ ، 
(}  راهوـ :  ـٍ {  عت  الكاك ، كخيرلجت هذه الوراّة عم  تإموف (تاكىل( ًّٕ لىٍوًا
  (ِ( معيي تموؿ((

ّى واكم  لول وموؿ ، كميل ةكلل تعال  : (فىاٍجعىٍؿ  ىٍفًئدىةن ملفى   هىكىل ال ي
({  راهوـ :  اليكاًس تىٍاًكم ـٍ ّى وىٍاكىاه  ة كلًّٕ لىٍوًا { كهىًكمى ال ي

)ّ). 
                                                 

كال رهػػػاف فػػػي عمػػػـك  ٕٓ/ُكويظػػػر : مغيػػػي الم وػػػب  ّٖٖ-ّٖٔ( الجيػػػ  الػػػدايي ص  ُ(
كالزوػػادة كا ةسػػاف فػػي عمػػـك الوػػر ف  ِِّكا توػػاف فػػي عمػػـك الوػػر ف ص  ِٖٓالوػػر ف ص 

ٖ/ْٓ  . 

كال رهػػػاف فػػػي عمػػػـك  ٕٔ/ُكويظػػػر : مغيػػػي الم وػػػب  َّٗ-ّٖٗ( الجيػػػ  الػػػدايي ص  ِ(
كالزوػػادة كا ةسػػاف فػػي عمػػـك الوػػر ف  ِِّ ف ص كا توػػاف فػػي عمػػـك الوػػر  ِٖٓالوػػر ف ص 

ٖ/ْٓ  . 

-ُُْ/ُٓ، كلسػاف العػرب  ِْٗ، كموػاووس المغػض ص  َُِٔ( ويظػر : العػوف ص  ّ(
 . ُّٓ-ُُٓ/َْ، كتاج العركس  ُُٓ
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ةاؿ العراّ : ((كةر   عض الوراّ (تاكىل  لواـ(  يصب الكاك  معي   
كةاؿ ا ف جيي : ((فواؿ (تاكىل  لواـ( ييكل جةظ معي  تموؿ  (ُ(تاكاهـ((
مف جاض هك ك  كهذا المعي  ج ويعتدح  ل ؛ ييكل معي  ةراّة  اذة ، (ِ(  لواـ((
 معي  وا اه الجماكر . خرل 

في ا تواف في عمكـ الور ف  لمسوكطي : (( ل  : ةرؼ جر لل   ّكجا 
معاف ،   ارها : ايتااّ الغاوض ، كزاد ا ف مالؾ كغوره ت عنا لمككفووف معايي 

ر ي  كةاؿ غوره : ما كرد مف ذلؾ مؤكؿ عم  ...  تااّكالتةووؽ  يكاا لّي...  خى
 (ّ( تإموف العامؿ((

وت وكف مما تودكـ ذكره  فك كؿ ايكجل كالمعايي التي ةومت في ( ل (   
مف ايلعاظ  ترجع جموعاا عيد التةووؽ  ل  معي  كاةد ، ك فك ( ل ( لوست

   .كتب ةركؼ معايي صةاب  صةاب كتب الكجكه ، ك الم تركض ، كما زعـ 
 فك ( ج(  عت  الامزة كتخعوؼ الّـ ترد في اليةاة ذكر أء : -ٓ 

 هي : المغض عم   ر عض معاف 
التي ول كاجفتتاح ، كفائدتل التي ول عم  تةووؽ ما  عدها ، كوكلل -ُ 

(}ال ورة :  كفى لىػًكف جك وىٍ عيري ـي اٍلميٍعًسديكفى كى ـٍ هي { كةكلل ُِتعال  : ( ىج ً يكاي
ييكفى } ـٍ وىٍةزى ـٍ كىجى هي مىٍوًا ٍكؼه عى ييكٍا { الكًذوفى  مى ِٔتعال  : ( ىج ً فك  ىٍكًلوىاّ الٌمًل جى خى

(}وكيس :  كىاييكٍا وىتكويكفى كفنا ّٔ-ِٔكى ـٍ لىٍوسى مىٍصري { كةكلل تعال  : ( ىجى وىٍكـى وىٍاًتوًا
(}هكد :  اؽى ً ًاـ مكا كىاييكٍا ً ًل وىٍستىٍاًزؤيكفى ٍيايـٍ كىةى كةكلل تعال  : ( ىجى ً فك { ٖعى

ـٍ  ىجى  يٍعدنا للذىميكدى(}هكد :  كٍا رى كاي  {ٖٔذىميكدى كىعري

                                                 

 . ُِ/ِ( معايي الور ف  ُ(

 . ّٗ/ِ( المةتٌسب  ِ(

 . ِِّ( ص  ّ(
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؟   ج رجؿى في الدار خرجي ؟  ج توكـي ؟كوكلؾ :  ج ت، اجستعااـ -ِ 
  ج ماؿى لؾ ؟

فػ( ج( في هذا الكجل مرك ض  (ُ(كلـ واتكا لل   اهد ةر ييي ، التميٌ -ّ 
،   ف ص ٌ ، جيس ، كالتميي مف كممتوف : همزة اجستعااـ ك(ج( اليافوض لم

 ( ج( التميي مختموض لعظنا كمعين  . ، فػمعي  السواؽ 
التك وه كا يكار ، كالتةإوض ، ك كالعرض ، تةإوض ال:  -ْ 

 ىجى تيوىاًتميكفى ةىٍكمنا يككىذيكٍا ً ةىثٍّ ، كالعرض طمب ً موف كوكلل تعال  : ( طمبه 
(}التك ض :  ايىايـٍ (}اليكر : لى { كةكلل تعال  : ( ىج تيًة حكفى  ىف وىٍغًعرى المكلي  ى ُّ ىٍومى ـٍ كي

ٍذ يىادىل رى حؾى ميكسى   ىًف اٍئًت اٍلوىٍكـى الظكاًلًموفى }{ كةكلل تعال  : (ِِ { ةىٍكـى َُكىاًع
(}ال عراّ :  (ِ( {ُُ-َُ ًفٍرعىٍكفى  ىج وىتكويكفى

ّى   ةاؿ الاركم عف الكجاوف : اجستعااـ كالتميي : ((كوكلؾ :  ج ما
ـى  كمل ، كويصب  ما  عد ( ج( في اجستعااـ كالتميي  ّ   ر ل ،  ج طعا

ةاؿ المالوي ك  (ّ( تيكوف ، كما تععؿ ذلؾ في اليعي في ةكلؾ : ج ماؿى لزود((
: (فاي (ج( التي لميعي كالت رئض دخمت عمواا الامزة ، عف كجل التميي 

يكما هي مرك ض في ايصؿ(( كةاؿ المرادم عف كجل (ْ(فموست  سوطض ، كاع
                                                 

 ِّٖكالجيػػػػ  الػػػػدايي ص  ُٓٔكرصػػػػؼ الم ػػػػايي ص  ُْٕ( ويظػػػػر : ايزهوػػػػض ص  ُ(
كالزوػػػػادة  كا ةسػػػػػاف  ُِّكا توػػػػاف ص  ِٖٓكال رهػػػػاف ص  ٗٔ-ٖٔ/ُكمغيػػػػي الم وػػػػب 

ٖ/ّٗ. 

كالجيػػ  الػػدايي  ُٔٔ-ُٓٔكرصػػؼ الم ػػايي ص  ُْٕ-ُِٕ( ويظػػر : ايزهوػػض ص  ِ(
 ِٖٔ-ِٖٓوػػػر ف ص كال رهػػػاف فػػػي عمػػػـك ال َٕ-ٖٔ/ُكمغيػػػي الم وػػػب  ّٖٓ-ُّٖص 

-ّٖ/ٖكالزوػػادة  كا ةسػػاف فػػي عمػػـك الوػػر ف  ُِّ-َِّكا توػػاف فػػي عمػػـك الوػػر ف ص 
َْ. 

 . ُِٕ( ايزهوض ص  ّ(

 ُٔٔ( رصؼ الم ايي ص  ْ(
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ا ف  مالؾ : ( ج( التي لمعرض مرك ض مف (ج( اليافوض العرض : ((ةاؿ 
ا : ((اعمـ  (ُ( كالامزة  خّؼ التي لّستعتاح فإيكاا غور مرك ض(( كةاؿ  وإن

 فك ( ج( ةد تككف كممتوف :  ةداهما همزة  اجستعااـ ، كايخرل (ج( اليافوض ، 
مكاإع : ايكؿ : فّ تيعد ةويئذ ةرفنا كاةدنا ،  ؿ ةرفوف ، كذلؾ في ذّذض 
في المكاإع الذّذض اجستعااـ ، كالذايي : التك وه ، كالذالث : التميي ، فػ( ج( 

مرك ض  غور   كاؿ ، ك(ج( يافوض  اةوض عم  ةكماا الذم لاا ة ؿ دخكؿ 
 (ِ( الامزة((
كةاؿ ا ف ه اـ : ((( ج(  عت  الامزة كالتخعوؼ عم  خمسض  كجل  

كالذالث : ...   وه كا يكاركالذايي : التك ...   ةدها :  ف تككف لمتي ول
كهذه ايةساـ الذّذض (وعيي ... كالرا ع : اجستعااـ عف اليعي...  التميي

ايكجل الذّذض ايخورة( مختصض  الدخكؿ عم  الجممض اجسموض ، كتعمؿ عمؿ 
كالخامس : العرض كالتةإوض ، كمعياهما طمب ال يّ ، ...  (ج( الت رئض

، كتختص ( ج( هذه  موف ،  كالتةإوض طمب ً ةثٍّ عرض طمب  ً لكف ال
(}اليكر : ل الععموض ، يةك ةكلل تعال  : ( ىج تيًة حكفى  ىف وىٍغًعرى المكلي  ى  ـٍ {( ىجى ِِكي

(}التك ض :  ايىايـٍ ا يككىذيكٍا  ىٍومى  (ّ({((ُّتيوىاًتميكفى ةىٍكمن
فػ( ج( في جموع ؛ ا ف ه اـ وي غي  ف ووكلل كهذا الكّـ ما  كاف  

التي ول كاجفتتاح مرك ض مف ةرفوف همزة اجستعااـ  كةااا المذككرة  استذياّ 
ك(ج( اليافوض ، كهذا ما  كده ة مل المالوي كالمرادم في ( ج( الداخمض عم  

( ج( كممض كاةدة تعمؿ عمؿ (ج( اليافوض مض اجسموض ،  مكا الوكؿ  ػافك الجم
مف فاؿ مذؿ ةكلل مف ة مل ، ك  ا ف ه اـ ، كو دك  فك  ةكؿ مختمؽ لمجيس فاك

                                                 

 . ّّٖ( الجي  الدايي ص  ُ(

 . ّٖٓ-ّّْٖ( الجي  الدايي ص  ِ(

 . ٗٔ-ٖٔ/ُ( مغيي الم وب  ّ(
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كمف تا عل مف  عده ، لـ وختموكا المعايي فةسب ،  ؿ راةكا وختموكف ةت  
هي معايي ،  ف صةت ، كالمعايي التي يس كها لاذا المعظ المختمىؽ ، ايلعاظ 

كما تودكـ ،  عم   اكمض المعايي التي يس كها  ل  همزة  اجستعااـالسواؽ ، 
( مرك ض مفلكيفك ( ج( في يةك ةكلل تعال  : ( ىج تيًة حكفى  ىف وىٍغًعرى المكلي  ى  ـٍ  كي

دخمت عمواا ةرؼ عطؼ فإيكل  ذا ، (ج( اليافوض كهمزة اجستعااـ  ةرفوف :
؛ لذلؾ ااـ لاا الصدارة في الكّـ كةعت كفصمت  وياما ، يفك همزة اجستع

جاز في الكّـ  ف تيعطؼ عم  ما ة ماا كوواؿ :  فّ تة كف  ف وغعر ا لكـ 
(}ال ورة : ، كهذا ما ةصؿ في ةكلل تعال   ّى تىٍعًوميكفى كةكلل تعال  : { ْْ: ( ىفى

كف( ّى وىتىدى كري ّى وىتيك يكفى ً لى  الٌمًل ِٖ(}اليساّ :  ىفى { كةكلل تعال  : ( ىفى
وىٍستىٍغًعري  ّى  {ْٕكيىلي كىالٌملي غىعيكره ركًةوـه(}المائدة : كى كةكلل تعال  : ( ىفى

(}اييعاـ :  كفى كفى َٓتىتىعىككري ّى تىتىذىككري كةكلل  {َٖ(}اييعاـ : { كةكلل تعال  : ( ىفى
(}ال ورة :  ا ويٍعًمييكفى مى كفى كى ا ويًسرح ـي مى كةكلل  {ٕٕتعال  : ( ىكىجى وىٍعمىميكفى  ىفك الٌملى وىٍعمى

تىٍوًف ذيـك جى وىتيك يكفى كىجى  ٍكفى  ىيكايـٍ ويٍعتىييكفى ًفي كيؿل عىاـو مكركةن  ىٍك مىرك تعال  : ( ىكىجى وىرى
(}التك ض :  كفى ـٍ وىذكككري  {ُِٔهي

اليافوض  (لوس(كدخكؿ الامزة عم  (ج( اليافوض ، هك كدخكلاا عم    
ؽل ةىاليكٍا  ىمى  كىرى ليىا(}اييعاـ :  كةكلل { َّكوكلل تعال  : (ةىاؿى  ىلىٍوسى هىذىا ً اٍلةى

(}اييعاـ :  ـى ً ال كاًكًروفى (لـ( في عم  ككدخكلاا { ّٓتعال  : ( ىلىٍوسى الٌملي ً اىٍعمى
(}اييعا ـٍ  ىٍهمىٍكيىا ًمف ةىٍ ًمًاـ ملف ةىٍرفو ٍكٍا كى ـٍ وىرى : { كةكلل تعال  ٔـ : ةكلل : ( ىلى

(}ال رح :  ٍدرىؾى ـٍ يىٍ رىٍح لىؾى صى  { ُ( ىلى
 ساطوف اليةك  ف وزعمكا ما زعمكه ، فود ةالكا  ما جكوؼ تسيك  يف 

فػ( ج( لوست مف ايلعاظ  لور ف الكروـ كج في المغض ،كجكد لل ، ج في ا
ف الكروـ كج في المغض الور الم تركض كج معايي لاا كج كجكه ؛ ييكاا لـ ترد في 

  لمعي  كاةد هك التي ول كاجفتتاح .   جٌ 
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كتا ي : ج كجكه كج  تطرةت  ل  دراسض هذا الةرؼ في إٌء :-ٔ 
( جاّت في الور ف الكروـ عم  اة  فك ( جٌ ةكةد ذكر الي ُِْرةـ يظائر  

 :  ي ا توضمعايال
معياها لوس لاا معي  غوره  ويما ، كهذا هك اجستذياّ  معي  -ُ 

 .كردت في الور ف الكروـ 
ا  ًلاىضه ً جٌ (غور(  معي  ك  -ِ   المكلي كوكلل تعال  : (لىٍك كىافى ًفوًامى

(  ف تككف ( جٌ  ، كعوكف  عض اليةاةغور ا  {  م :ِِلىعىسىدىتىا((}ايي واّ : 
جٌ ؿ : ((كلوست هيا لّستذياّ ، صعض  معي  (غور( فوا لكاف التودور : لك  كاع

ـٍ  لى كاف فواما  لاض لوس فواـ ا لعسدتا كهك  اطؿ ، كمذمل ةكلل تعال  : (كى
(}اليكر : وىكيف لكايـٍ  ياىدىاّ ً جٌ  كمعي  ،   م : غور  يعساـ (ُ({((ٔ  ىيعيسيايـٍ

( في هذه ا وض غور متعوٌ (غور(  ف ، فود  جاز جماكر اليةاة في رفع ( ىيعيسيايـٍ
... كالذايي :  في سكرة اليكر كجاوف : (( ةدهما :  يكل  دؿ مف ( ياىدىاّ(

 (ِ( (  معي  (غور(((يعت عم   فك ( جٌ 
جاّ في ال رهاف يعسل (غور( معي  (  جعؿ ( جٌ د   طؿ الجرجايي كة 

 ميل ، كخاطر خطر مف  غورهذا تكهـ ةاؿ ال وه ع د الواهر الجرجايي : ((
ـٍ عىديكا للي ً ج رىبك  صؿ ، كومـز عمول  ف تككف ( جٌ  ( في ةكلل تعال  : (فىًإيكاي

(}ال عراّ :  ؿك مىف تىٍدعيكفى ً جك ً وكاهي(}ا سر  {ٕٕاٍلعىالىًموفى اّ : كةكلل تعال  : (إى
(  ذا كايت صعض ذلؾ ج ووكلل  ةد ؛  يفك ( جٌ ك  { استذياّ ك ميزلض (غور(ٕٔ

راب اجسـ الكاةع  عدها  عراب المكصكؼ  اا ، ككاف تا عنا لل في كاف  ع

                                                 

 ُْْ-ُِْ/ٖكالػػػػػػدر المصػػػػػػكف  ُِٖ كويظػػػػػػر : ايزهوػػػػػػض ص ِٕٖ( ال رهػػػػػػاف ص  ُ(
 ِْ/ٖكالزوادة كا ةساف  ُِّكا تواف لمسوكطي ص 

 .ّٖٓ/ٖ( الدر المصكف   ِ(
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ميصكب كما ترل  في ا وتوف( كاجسـ  عد ( جٌ : الرفع كاليصب كالجر ، ةاؿ 
 (ُ( ( في كاةد مياما ميصكب((، كلوس ف ؿ ( جٌ 

كمع ذلؾ  يكاا كةعت مذماا صعض ،  لـ ترد  معي  (غور(  جٌ ( فػ( جٌ  
كهذا ما صركح  ل المرادم فالعرؽ  وياما ةائـ ةت  في مجاؿ الكصؼ ، 

 ف تككف  تككف استذياّ ، ك صؿ (غور((  ف واؿ : ((اعمـ  ف  صؿ ( جٌ ف
ممت (غور( عم  ( عم  (غور( فوكصؼ صعض ، كةد تيةمىؿ ( جٌ   اا ، كما ةي

 ف وككف جمعنا  ك  (  رطاف  ةدهما :فاستذيي  اا ، كلممكصكؼ  ػ( جٌ  (( جٌ 
  ال ، كا خر  ف وككف يكرة  ك ميعركفنا  اؿ الجيسوض كوكلل تعال  : (لىٍك كىافى 

ا  ًلاىضه ً جٌ  ( كهي ةرؼ ؟ ( فإف ةمت : كوؼ وكصؼ  ػ( جٌ  المكلي لىعىسىدىتىاًفوًامى
التةووؽ  فك الكصؼ  يكما هك  اا ك تالواا ج  اا كةدها كهي ةرؼ ؛ كلذلؾ 

( وكصؼ  اا فود تجككز في في تالواا كمف ةاؿ :  فك ( جٌ  عرابظار ا 
يكما ص   ف وكصؼ  اا ك تالواا ؛ يفك مجمكعاما وؤدم معي   الع ارة ، كاع

 اا تعارؽ (غور( مف ( التي وكصؼ كهك المغاورة ، كاعمـ  فك ( جٌ الكصؼ 
وواؿ : ي موامل ، فّ  ةدهما  فك مكصكفاا ج ويةذىؼ كتواـ هكجاوف : 
ةوث وص   كا خر  يكاا ج وكصؼ  اا  جٌ  زود  خّؼ غور ، جاّيي  جٌ 

  (ِ(جود ،  خّؼ غور(( ياّ ، فّ وجكز : عيدم درهـ  جٌ اجستذ
((كتتخرج ا وض عم  ذلؾ  ذ المعي  : لك كاف فواما  لاض لعسدتا ،  

 (ّ(  المراد((  م :  فك العساد وترتب عم  تودور تعدد ا لاض ، كهذا هك المعي
 ا لل الكاةد الذم هك ا لعسدتا ا وض : لك كاف فواما  لاض  جٌ  فوككف معي 

                                                 

 .ِٕٖ( ال رهاف ص  ُ(

 . ُٖٓ( الجي  الدايي ص  ِ(

 . ُٕ/ُ( مغيي الم وب  ّ(
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 معي  ( دؿ( ككاف  اهدهـ في ذلؾ ال اهد السا ؽ يعسل ، كهك ك -ّ 
{ كالتودور : ِِ المكلي لىعىسىدىتىا((}ايي واّ : ةكلل تعال  : (لىٍك كىافى ًفوًامىا  ًلاىضه ً جٌ 
 ودـ ذكره .كالصةو  ما ت (ُ(لك  كاف فواما  لاض  دؿ ا لعسدتا 

كميل ...  كتككف  معي  (لكف(( ةاؿ الاركم : ((لكف معي  (ك -ْ 
مىٍوؾى اٍلويٍر فى ًلتىٍ وى  }ُةكلل تعال  : (طل } ٍليىا عى للمىف { ً ج تىٍذًكرىةن ِ{ مىا  ىيزى

{ معياه : لكف  يزلياه تذكرة ، كةكلل تعال  : (فى ى لٍرهيـ ّ-ُوىٍخ ى (}طل : 
ييكٍا(}اجي واؽ : { ً جٌ ًِْ عىذىابو  ىًلوـو } { معياه : لكف الذوف ِٓ-ِْ الكًذوفى  مى

ٍوًطرو } مىٍوًاـ ً ميصى لك  { ً جٌ ِِ ميكا ، كةكلل تعال  : (لكٍستى عى  مىف تىكى
(}ا كىعىرى ٍوً ًل تعال  : (كةكلل  {ِّ-ِِلغا وض : كى مى  غى ـي اٍلغىٍوًب فىّ ويٍظًاري عى اًل عى
دنا } ٍمًعًل { ً جٌ ِٔ ىةى ًمٍف خى  مىًف اٍرتىإى  ًمف ركسيكؿو فىًإيكلي وىٍسميؾي ًمف  ىٍوًف وىدىٍوًل كى

دنا(}الجف :  { معياه : لكف مف ارتإ  مف رسكؿ فإيكل وسمؾ ، ِٕ-ِٔرىصى
اؿى  ىٍويىايمىا  وىٍكـى ًمٍف  ىٍمًر الٌمًل ً جٌ : (ةىاؿى جى عىاًصـى الٍ  كةكلل تعال  ـى كىةى مىف ركًة

(}هكد :  ًةوفى كةكلل تعال  : (فىمىٍكجى كىايىٍت ةىٍروىضه ...{ّْاٍلمىٍكجي فىكىافى ًمفى اٍلميٍغرى
يىٍت فىيىعىعىاىا ً ومىايياىا ً جك ةىٍكـى ويكييسى لىمكآ  مىييكٍا كى ى  ـٍ عىذىابى الًخٍزًم ًفي  مى ٍعيىا عىٍياي

}وكيس :  ـٍ ً لى  ًةوفو تكٍعيىاهي مى وىاةى الدحٍيوىا كى كهذا الإرب في الور ف ...  {ٖٗاٍلةى
 (ِ(((كذور

 معي  (لكف( ج وخرجاا مف معي  اجستذياّ ،  ؿ ةد ةسـ  كجعؿ  جٌ  
ميوطع كاستذياّ ذياّ ( عم  ةسموف : است( جٌ اجستذياّ  ػاليةاة كالمعسركف 

ا تدخؿ إمف ( في هذه ال كاهد الور يوض جموعاا كفي يةكهمتصؿ ك( جٌ 
يعساا  ف الستض كمع ذلؾ فود  جازكا في هذه ال كاهد اجستذياّ الميوطع ، 

                                                 

 .ِْ/ٖكالزوادة كا ةساف  ُِّكا تواف ص  ِٕٖ( ويظر : ال رهاف ص  ُ(

 . ِٕٖ-ِٖٔكويظر : ال رهاف ص  ُٖٓ-ُّٖ( ايزهوض ص  ِ(
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ا ةرؼ الور يي ج وطا ؽ معياه كةد تودـ  فك ال (ُ(تككف لّستذياّ المتصؿ  وإن
ذا ةوؿ  افك ةر   جٌ  ؼ كذا جاّ  معي  ةرؼ كذا فإيكل وجب الةرؼ يعسل ، كاع

 ف اليةاة ذه كا  ل    ف ج وعاـ ميل التطا ؽ في المعي  ، فعم  الرغـ مف
(  معي  (لكف( فود فركؽ  وياما العسكرم  وكلل (( فك اجستذياّ مجيّ ( جٌ 

تخصوص صوغض عامض ، فامكا (لكف( فاي تةووؽ  ذ ات  عد يعي  ك يعي  عد 
ما جاّيي زود لكف عمرك جاّيي ، ك ت  عمرك لكف زود لـ   ذ ات ، توكؿ :

وات ، فاذا  صؿ (لكف( كلوس  استذياّ في التةووؽ كةاؿ ا ف السركاج : هك 
 (ِ(  خراج كؿ مف  عض((

ككاف  اهدهـ  في ذلؾ  ةد ال كاهد السا وض كهك  :معي  ( ؿ(  ك -ٓ 
مىٍوؾى اٍلويٍر فى ًلتىٍ وى  }ُةكلل تعال  : (طل } ٍليىا عى { ً ج تىٍذًكرىةن للمىف ِ{ مىا  ىيزى

كالصةو  ما تودـ  (ّ({ كالتودور :  ؿ تذكرة لمف وخ   ّ-ُوىٍخ ى (}طل : 
 (ْ(لمتصؿ ( عم  اجستذياّ الميوطع  ك ا، كهك تعسور ( جٌ ذكره 

( ةد تككف ي : ((كزعـ   ك ع ودة  فك ( جٌ ةاؿ الرمايك معي  (ج( -ٔ 
ّك وىكيكفى ًلم معي  (ج( ةاؿ ذلؾ في ةكلل تعال  : ( ـٍ ةكلل تعال  : (ًلئى مىٍوكي يكاًس عى

ضه ً جٌ  جك (}ال ورة :  ةي ـٍ ، كةاؿ : كردك ذلؾ الزجاج كغوره  {َُٓالكًذوفى ظىمىميكٍا ًمٍياي

                                                 

،  ُْٕ/َُ،  ِّّ/ٔ،  ُٕٕ/َُ،  َٔٓ/َُ،  ٗ/ٖ( ويظػػػػػػػػر الػػػػػػػػدر المصػػػػػػػػكف :  ُ(
ٔ/ِٖٔ-َِٕ. 

 . ٕٔ( العركؽ المغكوض ص  ِ(

 ُِّكا توػػػاف ص  ِٕٖكال رهػػػاف ص  ْٗ( ويظػػػر : الصػػػاة ي فػػػي فوػػػل المغػػػض ص  ّ(
 .ِْ/ٖكالزوادة كا ةساف 

كمعػػػايي  ُْٔكمجػػػاز الوػػػر ف ي ػػػي ع وػػػدة ص  ِٗ/ِ( ويظػػػر : معػػػايي الوػػػر ف لمعػػػراّ  ْ(
عراب الور ف لميةاس ص  ِْٗالور ف لأخعش ص  كم كؿ  عراب الوػر ف لمووسػي  ٕٕٓكاع

 . ُٖٕ/ِكالت واف في  عراب الور ف لمعك رم  ٓٔ/ِ
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كما يس ل الرمايي  ل    ي  (ُ(استذياّ مف غور جيس عم  معي  (لكف((( هك
ع ودة  لـ وذكره   ك ع ودة في مجازه ،  ؿ ما ذكره  يكاا  معي  الكاك كما 

  سواتي . 
ككاف  اهدهـ في ذلؾ ال اهد السا ؽ اك : الك ك معي  -ٕ 
ّك وىكيكفى ًلميوسل  ضه ً جٌ :(ًلئى ـٍ ةيجك مىٍوكي (}ال ورة :  يكاًس عى ـٍ { َُٓالكًذوفى ظىمىميكٍا ًمٍياي

( ها هيا لوس  مكإكع استذياّ  يكما هك ةاؿ   ك ع ودة : ((مكإع ( جٌ 
لئّ وككف لمياس عموكـ ةجض كلمذوف : كمجازها  مكإع كاك المكاجة

لول عسكرم : ((ةاؿ   ك ع ودة : ( جٌ كةاؿ ال (ِ(طممكا(( ( ها هيا  معي  الكاك كاع
كةاؿ ... عمي رةمل ا ،  م : كج الذوف ظممكا عموكـ ةجضذهب   ك 

( لّستذياّ كج ودخؿ الكاك  لمعطؼ كا  راؾ ك( جٌ  الم رد : هذا خطا ؛ يفك 
يعاه الجماكر كتاكلكها (  معي  الكاك ( ج ؿي عٍ كجى  (ّ(  ةدهما في  اب ا خر((
اجستذياّ في ( ٌج( في هذه الذوف  جازكا  ف وككف   (ْ(عم  اجستذياّ الميوطع

   (ٓ( ك ميوطعنا ا وض متصّن 
( دم : ((كمف  غرب ما ةوؿ في ( جٌ ةاؿ المرا: ك معي  ( ىٍعدى( -ٖ 

ّك  يكاا ةد تككف  معي  ( ىٍعدى( كجعؿ هذا الوائؿ مف ةكلل تعال  : ( وىكيكفى  ًلئى
ضه ً جٌ ًلم ـٍ ةيجك مىٍوكي (}ال ورة :  يكاًس عى ـٍ كهذا الكّـ ج  (ٔ({((َُٓالكًذوفى ظىمىميكٍا ًمٍياي

                                                 

 .ُٖٔ-ُٖٓ( ويظر : معايي الةركؼ لمرمايي ص  ُ(

كال رهػػػاف  ّٕ/ُكمغيػػػي الم وػػػب  ُٕٖكويظػػػر : ايزهوػػػض ص  ّٔ( مجػػػاز الوػػػر ف ص  ِ(
 . ِْ/ٖكالزوادة كا ةساف  ِٕٖص 

 . ٕٗ-ٖٕ( الكجكه كاليظائر ص  ّ(

 . ّٕ/ُكمغيي الم وب  ُٖٓ( ويظر : الجي  الدايي ص  ْ(

عرا ل لمزجاج  ٓ(  .ُٖٕ/ِكالدر المصكف  ُٕٗ/ُ( ويظر : معايي الور ف كاع

 .ُِٓ( الجي  الدايي ص  ٔ(
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وةتاج  ل  تعموؽ سكل  ف  ةكؿ  فك كؿ كّـ تإمف  ف وككف ةرؼ  معي  
( لـ ترد في الور ف الكروـ ( جٌ ، فػ مما ويستغرىب ميلةرؼ  خر وجب  ف وككف 

عيد التةووؽ  ( جٌ (كلـ ترد  معي  اجستذياّ ( كهك الم ار  لول ( جٌ  معي    جٌ 
 . معي اذا ال   جٌ 

وجيّ  عإعاا  معي   عض تكرر التةوؽ مف  كالوكؿ  افك الةركؼ 
ما  يكل ةكؿ الميازموف ةكؿ الزجاج ، كطّيل فوما س ؽ ، كذكريا في ذلؾ  

اف ايمر كما فإذا كل عم  التةووؽ كالدراسض ، الذوف  ذركا الوكؿ  كالعجزة 
ّن ( جٌ  ووكلكف  افك  جاّت  معي  (غور( في ةكلل تعال  : (لىٍك كىافى ًفوًامىا  ( مذ
ـى  ذف استعمؿ الور ف ( جٌ غور ا   المكلي لىعىسىدىتىا(  م : ًلاىضه ً جٌ  ( كلـ ، فًم

وستعمؿ (غور(؟ كهذا السؤاؿ ج وستطوع  ف وجوب عيل  هؿ المغض كج  هؿ 
يفك ا جا ض عيل ج  ل عض ظاورنا ؛اليةك كج  هؿ التعسور كلك كاف  عإاـ 

المكإع مكإع (غور( ج مكإع  اتااـ كّـ ا  المةف ،  افك  تككف  جٌ 
اة  معي  ةرؼ  خر ، ة( كمذؿ هذا الكّـ وواؿ في كؿ ةرؼ جعمل الي( جٌ 

ـ المغكم فاـ  الوكؿ  تياكب الةركؼ كايدكات ةد جعمكا  يعساـ  مذا ض الموكل 
ذا  رادكا  ف و رئكا  يعساـ مف هذه التامض فوجب عمواـ  ف لكتاب ا ،  كاع

  وةرمكا عم   يعساـ الوكؿ  صةض كجكد تياكب الةركؼ في الور ف الكروـ .
ككايت  ِّ الةرؼ في كتا ي السا ؽ  رةـ هذاتودمت دراسض  أـ :-ٕ

يتوجض هذه الدراسض هياؾ  فك ( ـ( تجمع في كؿ مكإع  وف العطؼ كمعي  
ع ستعااـ ، كةد وةصؿ عم  هذه اليتوجض  عض التعدوؿ  عد التكسٌ ( ك( كاج

  في دراستاا في هذا الكتاب .
ةاؿ الم رد : ((كمياا ( ـ(  :استعمالىا كالغرض مف تعريؼ )أـ( 

ا ف فارس : ((( ـ( ةرؼ كةاؿ  (ُ(كهي في اجستعااـ يظور ( ك( في الخ ر((

                                                 

 .ٖٓ/ُ( الموتإب  ُ(
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 يكما ت رؾ كةاؿ الزرك ي :  (( (ُ( عطؼ يائب عف تكرور اجسـ  ك الععؿ((
 وف المتعاطعوف ، كما ت رؾ  وياما ( ك( ، كةوؿ فواا معي  العطؼ ، كهي 

 (ِ( يكاا ج تككف في  كؿ الكّـ ؛ يجؿ معي  العطؼ(( ،  جٌ استعااـ كايلؼ 

ا في تعروعاا  ايكاا ((ةرؼ عطؼ ، كهي يكعاف : متصمضكةوؿ  ...   وإن
 فػ( ـ( ةسب تعروعاا تجمع  وف العطؼ كاجستعااـ  (ّ(كميوطعض((

غض كالور ف الكروـ عم  ذكر اليةاة  فك ( ـ( كردت في الممعاني )أـ( : 
عاطعض متصمض معادلض يلؼ اجستعااـ ، كعاطعض متصمض معادلض :   كجلستض 

 يلؼ التسكوض ، ك معي   لؼ اجستعااـ ، كزائدة ، ك معي  ( ك( ، كميوطعض . 
ةاؿ  :معادلة أللؼ اءستفىاـ عاطفة متصمة ه األكؿ : الكج

سو كول : ((هذا  اب ( ـ(  ذا كاف الكّـ  اا  ميزلض ( وحاما( ك( وحاـ( كذلؾ 
فايت ا ف مدكع  فك ؟ ك زودنا لووت  ـ   رنا  ؟  ةكلؾ :  زود عيدؾ  ـ عمرك

عيده  ةدهما ، ييكؾ  ذا ةمت :  وحاما عيدؾ ؟ ك وحاما لووت ؟ فايت مدكع  فك 
 فك عممؾ ةد استكل فواما   فك عيده  ةدهما ،  جٌ المسؤكؿ ةد لوي  ةدهما  ك 

فود صركح سو كول  افك ( ـ( في هذا الكجل تعود معي   (ْ(ج تدرم  وحاما((
 ذكره . كوض لماالتس

كعركؼ الرمايي ( ـ( المتصمض  وكلل : ((تككف عدومض يلؼ اجستعااـ 
( كذلؾ ةكلؾ :  زود عيدؾ  ـ عمرك ؟ كالمعي  :  ، كهي معاا  ميزلض ( مح
 وحاما عيدؾ ؟ كالجكاب وككف  التعووف ، كذلؾ  ف توكؿ : زود ،  ف كاف 

                                                 

 .ٕٖ( الصاة ي في فول المغض ص  ُ(

 .ٕٗٗ( ال رهاف ص  ِ(

 .ْٕ-ْٔ/ٖكويظر : الزوادة كا ةساف  ِّّ( ا تواف ص  ّ(

 . ُّٗ/ّ( كتاب سو كول  ْ(
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افك ( ـ( ا ف ه اـ  كعركفاا  (ُ(عيدؾ زود ، كعمرك ،  ف كاف عيدؾ عمرك((
ككذلؾ  (ِ(المتصمض هي التي ((وتودكـ عمواا همزة ويطٌمب  اا ك ػ( ـ( التعووف((

 (ٖ(كا ف عووؿ(ٕ(كالمرادم(ٔ(كالمالوي (ٓ(كالرإي(ْ(كا ف الخ از(ّ(عركفاا الاركم
كا ف ه اـ ، كهذا هك التعروؼ لػ( ـ(  مذؿ ما عركفاا سو كول كالرمكايي  (ٖ(عووؿ

  .عمول لػ( ـ( الذم  جمعكا 
تعروؼ اليةاة  :لؼ اءستفىاـ )أـ( المتصمة المعادلة أل شكاود  

لػ( ـ( المتصمض المتودـ ذكره الذم اتعوكا عمول ويط ؽ عم  ايمذمض المصيكعض ، 
كهي في ةاؿ اجستعااـ الةوووي ، لكيل ج ويط ؽ عم  ما جاّ في الور ف 

إمف  في كتاب ا  جٌ ( ـ( لـ ترد  ايكؿ :  فك  وف  ساسووف ،الكروـ لس  
اجستعااـ المجازم ، ك( ـ( إمف هذا اجستعااـ ج وراد  اا التعووف ، 

ا عم  ما جاّ في الور ف الكروـ ؛ يفك ا : كالذايي   يكل ج ويط ؽ  وإن
ذاؿ :  زود في الدار  ـ كةد جاز تط وول عم  الم، س ةايل وعمـ  الجكاب 

ووي ، كالمستعاـ  راد مف استعماؿ ( ـ( مع يفك اجستعااـ فول ةوعمرك ؟ 

                                                 

 .ْٔ-ْٓ( معايي الةركؼ ص  ُ(

 .ُْ/ُ( مغيي الم وب  ِ(

 .ُُّ( ويظر : ايزهوض ص  ّ(

 .ّٕٖ-ّٖٔ/ُ( ويظر : الغركة المخعوض  ْ(

 ُّْ/ْ( ويظر :  رح كافوض ا ف الةاجب  ٓ(

 . ُٕٗ-ُٖٕ( ويظر : رصؼ الم ايي ص  ٔ(

 .َِٓ-َِْ( ويظر : الجي  الدايي ص  ٕ(

 .  ِِٗ/ِ( ويظر :  رح ا ف عووؿ  ٖ(
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الامزة لوعمـ ؛ ييكل ج وعمـ ، كا وعمـ ؛ لذلؾ لـ ويستعمّ في الور ف الكروـ 
 لاذا الغرض . 

كاف تعروؼ اليةاة لػ( ـ( المتصمض الذم اتعوكا عمول كايمذمض التي كةد  
لذم وعولف  ةد ذكركها في هذا ال اب م يوض جموعاا عم   فك المخاطىب هك ا

، كوممول عمول لووركه ،  مكا ال كاهد الور يوض مروف لعممل  ل مف دكف المستعًاـ اي
التي است ادكا  اا فعم  العكس مف ذلؾ ، م يوض عم   فك المستعًاـ هك الذم 
وعولف  ةد ايمروف ، كوممول عم  المخاطىب لووركه ؛ ييكل ومذؿ ةوووض وعمماا 

 وستطوع  ف وردكها . المخاطىب كج 
التي اصطمةكا في الور ف الكروـ كهذا هك الغرض مف استعماؿ ( ـ( 

استعاامنا ،   د : ((فامكا ( ـ( فّ تككف  جٌ ، ةاؿ الم ر عم  تسموتاا  المتصمض 
كتوع  مف اجستعااـ في مكإعوف :  ةدها  ف توع عدومض لألؼ عم  معي  

زودنا  ـ  ( ٌم( كذلؾ ةكلؾ :  زود في الدار  ـ عمرك ؟ ككذلؾ :   عطوتى 
يفك المتكمـ ميدكعو  فك  ةد ايمروف ...  فموس جكاب هذا (ج( كج (يعـ(ةرمتل؟ 

فمف ذلؾ ةكؿ ا عز ...  (عمرك( ككةع ، فالجكاب  ف توكؿ (زود(  ةد
(}ص : كجؿ :  اري ٍيايـي ايٍ صى ـٍ زىاغىٍت عى ـٍ ًسٍخًرًوا  ى ٍذيىاهي { كةكلل تعال  : ّٔ( ىتكخى

ٍمونا  ىـً السكمىاّ(}اليازعات :  ـٍ ةىٍكـي ِٕ( ى ىيتيـٍ  ى ىدح خى ٍوره  ى ـٍ خى { كمذمل : ( ىهي
(}الدخاف :  ، كمخرجل مف الياس  كةوؼ كالتك وهالت { فخرج هذا مخرجّٕتي كعو

ا  (ُ( ((وككف استعاامنا كوككف تك وخن
فود ي كل الم رد عم   فك ما ةالل في المذالوف ج ويط ؽ عم  ال اهد 

 فك  ةد  مرول ةد كةع ،   ونا، ييكل ج وص  فول  ف وككف ةائمل ميدكعالور يي 
ك يكل استعاـ لوطمب تعووف  ةدهما لعدـ عممل  ل ، لذلؾ ي كل عم   فك 

                                                 

 . ِّّ/ِ( الموتإب  ُ(
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اجستعااـ في ا وض خرج مخرج اجستعااـ المجازم الذم لـ ورد ميل التعووف 
 .  ؿ  رود ميل التكةوؼ كالتك وه

في هذا ال اب كا ف ه اـ كةد است اد ا ف وعوش كا ف مالؾ 
يكضي كا  لواما ف الور يووف ، ك إاف ال اهدو ـٍ جى ٍوره  ى ةكلل تعال  : (ةيٍؿ  ىذىًلؾى خى

ٍمًد(}العرةاف :  رىةي ُٓاٍلخي ـٍ  ىجى ٍوره يحزيجن  ى { كةكلل تعال  : ( ىذىًلؾى خى
(}الصافات :  ـٍ يىٍةفي  {ِٔالزكةحكـً كةكلل تعال  : ( ى ىيتيـٍ تىٍخميويكيىلي  ى

اًلويكفى  كفؽ التعروؼ   ف تعسكر كهذه ال كاهد ج وص ٌ  (ُ({ ٗٓ:  (}الكاةعضاٍلخى
ممت عمول ايمذمض  ف تيةمىؿ الذم اتعؽ عمول اليةاة كج وص   عم  ما ةي

ٍمًد(المصيكعض  يكضي اٍلخي ـٍ جى ٍوره  ى ج  ، فوكلل تعال  في سكرة العرةاف : (ةيٍؿ  ىذىًلؾى خى
ب في هذا يفك المخاطى   ف تككف يةك :  زود في الدار  ـ عمرك ؟ وص ٌ 

وعولف  ةد اجسموف كوعرض عم  المستعًاـ الو كؿ  ل ، ييكل المذاؿ هك الذم 
ذلؾ ال اهد الور يي ، ، كعم  العكس مف هك الذم وعمـ  ل مف دكف المستعًاـ 

كهك  فك المستعاوـ هك الذم وعولف  ةد اجسموف ، لةمؿ المخاطىب عم  ا ةرار 
( راجع  لواا ، كج وص ٌ ، كةد تودـ ا  ل   وض كصؼ اليار ، كاسـ ا  ارة (ذىًلؾى

جعؿ اجستعااـ في ا وض ةوووًوا ؛ ييكل ج وص   ف وككف المراد مف ( ـ( 
كةد ت وكف كالامزة التعووف ؛ ييكل ما مف  ةد ج وعمـ  فك الجيض خور مف اليار ، 

مخاطىب عم   يكار ما  فك الغرض مف همزة اجستعااـ المجازم هك ةمؿ ال
جاّ  عد الامزة ك( ـ(  ك  ةراره ؛ لو ارؾ المستعًاـ في هذا ا يكار  ك ا ةرار 
، فاجستعااـ في ا وض مجازم ، كهك في الامزة لإليكار ،  م :  رود ميل 
ةمؿ المخاطىب عم   يكار  ف تككف اليار خورنا مف الجيض ، كهك في ( ـ( 

ؿ المخاطب عم  ا ةرار  افك جيض الخمد خور مف لمتورور ،  م :  رود ميل ةم
 اليار . 

                                                 

كمغيػػػي الم وػػػب  ِْٖ/ّك ػػػرح التسػػػاوؿ ج ػػػف مالػػػؾ  ُٕ/ٓ( ويظػػػر :  ػػػرح المعصػػػؿ  ُ(
ُ/ُْ-ِْ  . 
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كةد تودـ الكّـ عم  همزة اجستعااـ المجازم ، ك كاهدها الور يوض ، 
ال كاهد استعماؿ الامزة لمتورور ،  ؿ  كلـ وصٌ  عيدم كلـ وذ ت في هذه

في  كاهد ( ـ( المتصمض كايت في جموعاا لإليكار ، لكف كذر مجوئاا لمتورور 
 ذا  رود  يكار ما جاّ  عد في الغالب لمعادلض يلؼ اجستعااـ ؛ ذلؾ  ٌيل ا

ذا  رود  يكار ما  الامزة ، اةتإ   ف وككف المراد  ةرار ما جاّ  عد ( ـ( ، كاع
جاّ  عد ( ـ( اةتإ   ف وككف المراد  ةرار ما جاّ  عد الامزة ؛ لذلؾ سيملوٍت 

( ـ( فػ( ـ( المعادلض ، كهذا ما ت ٌوف في  كاهد ( ـ( التي تودـ اجست ااد  اا ، 
رىةي  ـٍ  ىجى ٍوره يحزيجن  ى عاطعض متصمض في سكرة الصافات في ةكلل تعال   : ( ىذىًلؾى خى

 ) ةمؿ المخاطب   م : ، كا يكار كما  رود مياا التعووف ،  ؿ التورورالزكةحكـً
يكار ما جاّ  عد ( ـ( . ما جاعم  ا ةرار    ّ  عد الامزة ، كاع

ككذلؾ ( ـ( عاطعض متصمض في سكرة الكاةعض في ةكلل تعال  : ( ى ىيتيـٍ  
(}الكاةعض :  اًلويكفى ـٍ يىٍةفي اٍلخى ةمؿ  ود مياا التعووف ،  ؿكما  ر { ٗٓتىٍخميويكيىلي  ى

 ـ(  م :  ما جاّ  عد (ا ةرار  يكار ما جاّ  عد الامزة ، ك المخاط وف عم  
الخالؽ هك ا ، ةمماـ عم   يكار  ف وككيكا هـ الخالووف كا ةرار  اٌف 

 .هـ  كاعم  ا ةرار  افك ا هك الخالؽ كلوسةمماـ :  كالمراد  إوجاز
ةىاليكا مىا لىيىا ج يىرىل (في ةكلل تعال   : ص سكرة في  ( ـ(كذلؾ ك   كى

اجن كييكا يىعيدحهيـ ملفى  ( {ِٔايٍ رىاًر }ًرجى اري ٍيايـي ايٍ صى ـٍ زىاغىٍت عى ـٍ ًسٍخًرًوا  ى ٍذيىاهي  ىتكخى
، ةر    ك عمرك كةمزة كالكسائي  كصؿ ايلؼ متصمض كما  رود مياا التعووف 

(  الامز ،  ـٍ ٍذيىاهي (  م :  جعماا خ رنا ، كةر  ال اةكف ( ىتكخى ـٍ ٍذيىاهي ككسرها في (اتكخى
ف فت  : ((فامكا كجل مى اليةكم ااـ ، ةاؿ   ك عمي  م :  جعماا همزة استع

لوكلل فإف ةمتى : فما الجممض المعادلض ...  الامزة فإيكل وككف عم  التورور
 ) اري ٍيايـي ايٍ صى ـٍ زىاغىٍت عى في ةكؿ مف كسر الامزة ، فالوكؿ فول : س ةايل ( ى

 ـ زاغت عياـ ( مةذكفض كالمعي  :  معوكدكف هـ  فك الجممض المعادلض لػ( ـ
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فا ك عمي اليةكم جعؿ ( ـ( متصمض في الوراّتوف  ردها عم   (ُ( اي صار((
مف ر في ةراّة همزة اجستعااـ في ةراّة مف  همز ، ك ردها عم  استعااـ مودٌ 

متصمض ، جعماا ميوطعض ( ـ(  ، كومكف  اذا التودور جعؿ كؿٌ كصؿ ككسر 
ف كايت مس كةض    ي طالب الووسي : ((كةد كةاؿ مكي ا ف ،  خ ر مةض كاع

ا لىيىا ج  ةوؿ :  فك ( ـ( في ةراّة مف كصؿ معادلض لػ(ما( في ةكلل تعال  : (مى
يىرىل( كذلؾ  ةسف ؛ يفك ( ـ(  يكما توع في  كذر  ةكالاا معادلض لّستعااـ 
ك(ما( استعااـ ، كةجض مف  همز  يكل ةممل عم  لعظ اجستعااـ الذم معياه 

 وه ،  كلوس هك عم  جاض اجستخ ار عف  مر لـ ويعمىـ ،  ؿ التورور كالتك 
ا عم  ما  عممكا  يكاـ فعمكا ذلؾ في الديوا ، فمعياه  يكل وك له  عإاـ  عإن

 م :  يكل ما  رود  ػ( ـ( كالامزة  (ِ( فعمكه في الديوا مف استازائاـ  المؤميوف((
يكما ةمؿ  يعساـ عم   يكار ما فعمكا ، كما  فك الووسي  التعووف ؛  لعمماـ  ل كاع
كا ي عمي اليةكم جعؿ ( ـ( متصمض في الوراّتوف ؛ ذلؾ  ردها عم  همزة 
اجستعااـ  في ةراّة مف  همز ، ك ردها عم  (ما( اجستعااموض في ةراّة مف 

( لل كة  كصؿ ، اري ٍيايـي ايٍ صى ـٍ زىاغىٍت عى اؿ الزمخ رم : ((كةكلل تعال  : ( ى
ا لىيىا( كالكجل ...  كجااف مف اجتصاؿ :   ةدهما :  ف وتصؿ  وكلل  تعال  (مى

) ـٍ ٍذيىاهي عم  معي   يكار ايمروف ...  الذايي :  ف وتصؿ  وكلل تعال  ( ىتكخى
عمكا ، اتخذكهـ سخرًوا كزاغت جموعنا عم   يعساـ ، كعف الةسف : كؿ ذلؾ ف

كالزمخ رم كمكي الووسي  جاز اتصاؿ ( ـ(  (ّ( عياـ   صارهـ مةورة لاـ((
 ردها عم  (ما( اجستعااموض ، كهذا وعيي  يكل ومكف كسر الواعدة اليةكوض ؛ 

 .ذلؾ  رد ( ـ( المتصمض عم  استعااـ  غور الامزة 
                                                 

 . َِٓ-ِْٗ/ْ( الةجض في عمؿ الوراّات الس ع  ُ(

 .  ِّْ/ِ( الك ؼ عف كجكه الوراّات  ِ(

 .  ٗٗ/ْ( الك اؼ  ّ(
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ا لىيىا ج    اجن كييكا يىعيٌدهـ مفى  فمعي  ا وتوف في سكرة ص : مى يىرىل ًرجى
ريا مياـ يكيا سخً ايٍ رىاًر في الديوا ، ما ليا ج يراهـ معيا الوكـ في اليار ،  ًي 

في الديوا كهـ  هؿ كرامض ، فكايكا مف  هؿ الجيض ، ككيكا مف  هؿ اليار ،  ـ  
مكاياـ؟ هـ معيا في اليار : لكف زاغت   صاريا عياـ ؛ ييكل خعي عمويا 

يكما  يكار ايمروف  فايت ترل  يكل ما  رود مف ( ـ( تعووف  ةد ايمروف ، كاع
 جموعنا .
ٍمونا  ىـً السكمىاّ( في سكرة  ككذلؾ اجستعااـ   اليازعات : ( ى ىيتيـٍ  ى ىدح خى
 يكار ما جاّ  عد ةمؿ المخاط وف عم  ميل كالمراد تورورم  يكارم ك مجازم 

ار  افك السماّ هي اي د خمونا ، كمذمل  م : ا ةر  ( ـ( عدا ةرار  ما جاّ  ك 
) ـٍ ةىٍكـي تي كعو ٍوره  ى ـٍ خى  ةكلل تعال  في سكرة الدخاف : ( ىهي

د لميةاة كالمتكمـ عف لساياـ : ((فالمتصمض كةد ةاؿ الزرك ي المومٌ  
كوكلل ...  كالمراد  اا اجستعااـ عف التعووف...  هي الكاةعض في العطؼ

(}وكسؼ :  ٍوره  ىـً الٌملي اٍلكىاًةدي اٍلوىاكاري كةكلل ...  {ّٗتعال  : ( ى ىٍر ىابه محتىعىرلةيكفى خى
(}الكاةعض :  ـٍ يىٍةفي اٍلمييً ؤيكفى تىاىا  ى رى   (ُ((({ِٕتعال  : ( ى ىيتيـٍ  ىي ىٍاتيـٍ  ىجى

تعسور هذوف ال اهدوف كفؽ تعروعاـ لػ( ـ( المتصمض  افك  كوؼ وص ٌ 
ستعااـ فواا كاف لطمب التعووف ، فاجستعااـ في ةكلل تعال  : ( ى ىٍر ىابه اج

( لوس استعاامنا ةوووًوا لوطٌمب  ل التعووف  ٍوره  ىـً الٌملي اٍلكىاًةدي اٍلوىاكاري محتىعىرلةيكفى خى
يكما اجستعااـ ما طيًمب في المذاؿ عم  يةك  في :  زود في الدار  ـ عمرك ؟ كاع

، ما  رود مف ( ـ( كالامزة تعووف  ةد ايمروف مف لدف المخاطىب  ا وض مجازم
يكما  رود ميل ةممل عم   ر  ما جاّ  عد ا يكار ما جاّ  عد الامزة ، كا ةر ، كاع

 م : ةممل  يكار ر ك ٌوض اير اب المتعرةوف ، كا ةرار  ر ك ٌوض ا الكاةد ( ـ( 
ار خور  افك ر ك وض ا الكاةد الواٌ ا ةرار الوٌاار ، فوككف المراد  اختصار : 

                                                 

 . ََٖ-ٕٗٗ( ال رهاف ص  ُ(
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( ى ىيتيـٍ لؾ اجستعااـ في ةكلل تعال   :  مف ر ك وض اير اب المتعرةوف ، ككذ
 ) ـٍ يىٍةفي اٍلمييً ؤيكفى تىاىا  ى رى ةمؿ  لإليكار كالتورور ،  م :  رود ىي ىٍاتيـٍ  ىجى

 المخاط وف عم   فك المي ح هك ا كلوسكا هـ .  
ا المتكمـ كةاؿ السوكطي   في ( ـ( المتصمض ،  عف لساف اليةاة وإن

ٍوًف  هي : (( ف وتودـ عمواا همزة ويطمىب  اا ك ػ( ـ( التعووف يةك : (ةيٍؿ  لذككىرى
ـي ايييذىوىٍوًف يى لؤيكًيي ً ًعٍمـو ً ف كييتيـٍ  ا مىٍوًل  ىٍرةى ـى  ىـً ايييذىوىٍوًف  ىمكا اٍ تىمىمىٍت عى رك ةى

ادً  (}اييعاـ : صى تعووف  مك  مر  فإيكل ج وص ٌ تعووف هذا ؟!   مٌ  (ُ({((ًُّْةوفى
فود كاف  هؿ كاف مف هذه ايمكر الذّذض ، يفك المراد  يكارها جموعنا ، 

ياذاا تارة  خرل ، ككّ الجيسوف تارة  الجاهموض وةرمكف ذككر اييعاـ  تارة ، كاع
فود  رود ميل  ل ، فاجستعااـ  يكارمكمٌ فايكر ا س ةايل عمواـ ذلؾ ، ذالذض 

  (ِ(سكاّ  ةمؿ الم ركوف عم   يكار هذه ايمكر الذّذض عم  ةدٍّ 
كمف  كاهد ( ـ( المتصمض ايخرل في الور ف الكروـ ةكلل تعال  :  

ّىجن ( رىامنا كىةى عىٍمتـي ملٍيلي ةى ٍزؽو فىجى ةيٍؿ  لٌملي  ىًذفى  ةيٍؿ  ىرى ىٍوتـي مكا  ىيزىؿى الٌملي لىكيـ ملف رل
(}وكيس :  كفى مى  الٌمًل تىٍعتىري ـٍ عى ـٍ  ى  {ٗٓلىكي

   ذف لكـ في التةموؿ :  ةاؿ الزمخ رم : ((كالمعي  :  خ ركيي 
كالتةروـ ، فايتـ تععمكف ذلؾ  إذيل  ـ تكذ كف عم  ا في يس ض ذلؾ ؟ كوجكز 

كف عم  ا ؟ تورورنا  ف تككف الامزة لإليكار ك( ـ( ميوطعض  معي  :  ؿ  تعتر 
كجاّ في الدر المصكف ((في ( ـ( هذه كجااف  ةدهما :  يكاا ( ّ( لّفتراّ((

ك( ـ( ميوطعض  معي  :  ؿ  تعتركف عم  ا ؟ تورورنا ...  عاطعض متصمض

                                                 

 .  ِّّ( ا تواف ص  ُ(

 ُٖٔ/ِك يػػػكار التيزوػػػػؿ  ُٕ/ِكالك ػػػػاؼ  ُ( ويظػػػر : معػػػايي الةػػػػركؼ لمرمػػػايي ص  ِ(
 . ُٓٗ/ٓكالدر المصكف  ّْٔكمدارؾ التيزوؿ ص 

 . ْٕٕكويظر : مدارؾ التيزوؿ ص  ُّْ/ِ( الك اؼ  ّ(
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كاإةض ؛  ذ التودور :  مح ...  لّفتراّ ، كالظاهر ايكؿ ؛  ذ المعادلض
  ( ُ(ا لكـ في ذلؾ  ـ افتراؤكـ عمول ؟(( في ايمروف كةع ،  ذٍ 

كاستعماؿ ( ـ( هيا ودؿ عم   فك المراد هك اجستعااـ عما  عدها   
، كلك  راد لل عم  التودور المذككر  كرده عم  ما ة ماا لوككف معادجن  كعطعل
العطؼ كاستئياؼ اجستعااـ  عدها جستعمؿ ( ؿ( ا إراب كعدـ  معي 

يكاره وعيي عدـ صدةل ا ةدركا ، مكالامزة ك كتورور اجفتراّ وعيي  ذ اتل ، كاع
تورورم  اعت ار  لزاماـ  اةد ...  كصةتل ، كةاؿ ا ف عا كر : ((كاجستعااـ

ا ، كةد  وب ف عم  ايمروف  مكا  ف وككف ا  ذف لاـ  ك وككيكا معترو
 (ِ( ذلؾ  إيكار عم  الكجاوف(( التورور في
كر : (( لزاماـ  اةد ايمروف(( وككف هذا هك ايصؿ كةكؿ ا ف عا  

 فك استعااـ  مروف  جٌ لك كاف اجستعااـ ةوووًوا ، كهك  لزاماـ  تعووف  ةد اي
كهك لإليكار  عد الامزة ، كلمتورور  عد ( ـ( مجازم ، الامزة ك( ـ( في ا وض 

لاـ في ذلؾ عم   يكار  ف وككف ا  ذف فوككف المراد ميل ةمؿ المخاط وف 
  ودعكيل افتراّ عم  ا س ةايل . عم  ا ةرار  افك ماكةمماـ 
(  كٌؿ صوغاا   كالم اكر في كتب اليةك كالتعسور  خراج همزة ( ىرى ىٍوتـي

مف معي  اجستعااـ ، كجعماا الزمخ رم هيا  تودور :  خ ركيي ، كالةوووض 
،  م : ةمؿ المخاط وف عم   ٌف الامزة  اةوض عم   ا اا ، ك رود مياا التورور 

ا ةرار  عمماـ الووويي  اٌف  رزاةاـ التي ويعمكف  اا ، هي كٌماا ميزلض عمواـ 
مف عيد ا ، كةمماـ عم  ا ةرار  اذه الةوووض ويعدح تماودنا  ك مودمض ؛ 

) كفى مى  الٌمًل تىٍعتىري ـٍ عى ـٍ  ى يٌف تةروـ  لويكٌجل  لواـ ةكلل تعال  : (ةيٍؿ  لٌملي  ىًذفى لىكي

                                                 

 .  ِِٕ/ٓ(الدٌر المصكف  ُ(

 . ُُٓ/ُُ( التةرور كالتيكور  ِ(
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ف ةٌواـ  ؿ مف ةؽ مىف  يزلاا عمواـ ، ج وككف مً  ك تةمومل  عض  رزاةاـ 
 كهك ا س ةايل .

ـٍ ًفي إىّؿو محً وفو كمف ذلؾ ةكلل تعال  : (  ةىاؿى لىوىٍد كييتيـٍ  ىيتيـٍ كى  ىاؤيكي
(}اجي وآّْ} ـٍ  ىيتى ًمفى الًّعً وفى ؽل  ى  {ٓٓ-ْٓ:  { ةىاليكا  ىًجٍئتىيىا ً اٍلةى

ف كاف  عدها   جاّ في الدر المصكف : ((( ـ  يت( ( ـ( متصمض كاع
جممض ؛ ييكاا في ةكـ المعرد ؛  ذ التودور :  مح ايمروف كاةع ، مجوئؾ  الةؽ 

 (ُ( كالامزة ، كلوس ذلؾ مرادنا((كلك كايت ميوطعض لودلرت  ػ( ؿ( ...   ـ لع ؾ
جكاز دخكؿ ( ـ( المتصمض عم  الجممض مف  كما سواتي  كةد ذ ت 

، كالخطاب في هذه ا وض مكجل مف ةـك   راهوـ  ل    راهوـ دكف تاكوماا  معرد 
عمول السّـ ، كالمعي  :  جادا  يت فوما توكؿ  ـ جعب مازح ؟ كلـ وطمب 
ةكمل ميل  ف وجوب عف هذا السؤاؿ  تعووف  ةد هذوف ايمروف ، كلك  رادكا 

كا عمـ الوووف  ايكل سوجو اـ  ايكل جاد في ةكلل كلوس  اازؿ ، كهـ لـ ذلؾ لعمم
ورودكا ذلؾ ، يفك سؤالاـ لل كاف مجازًوا كلوس ةوووًوا ، ك رادكا مف هذا 

ا عم  اجستعااـ المجازم ةممل عم   ا ةرار  ايكل مازح في ةكلل كةممل  وإن
كا وست عدكف  ف وككيكا عم  إّؿ  يكار  ف وككف جاًدا فوما ووكؿ ؛ ييكاـ كاي

كايكا هـ ك  اؤهـ في  كويكركف عم    راهوـ عمول السّـ ةكلل فواـ  ايكاـ
 إّؿ م وف  

كهي الكاردة  :معادلة أللؼ التسكية عاطفة متصمة الكجه الثاني : 
كٍا   عد همزة التسكوض مجردة مف معي  اجستعااـ كوكلل تعال  : (ً فك الكًذوفى كىعىري

(}ال ورة :  ـٍ جى ويٍؤًمييكفى ـٍ تييًذٍرهي ـٍ لى ـٍ  ى ـٍ  ى ىيذىٍرتىاي مىٍوًا ّه عى { كةكلل تعال  : ٔسىكىا
(}  راهوـ :  ا لىيىا ًمف مكًةوصو ـٍ صى ىٍريىا مى ًزٍعيىا  ى مىٍويىآ  ىجى كهمزة  {ُِ(سىكىاّ عى

سكاّ عميك يةك :  اا لعظ (سكاّ(  ك ما كاف  معياه ،التسكوض هي التي وتودم

                                                 

)ُ  )ٖ/ُٔٗ-َُٕ . 
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كيةك : ما   الي ، كممتى  ا،  معي  : سكاّ عمي  وحام   رنا كممتى  ـ زودنا 
 ـ عمرنا ، كما توكؿ : ما   الي  وكاما لووتى ، كمذؿ ذلؾ : لوت   زودنا لووتى 

ـك عمرك : كالتودور : لوت  عرم  وحاما   عرم  زود ذـك عمرك ، كما  درم  زود ٌذ
 ـ زودنا ، تودوره :  ككذلؾ : سكاّ عمي    رنا كممتى ،   اما ذىـك ذىـك ، كما  درم  وح 

سكاّ عميك  وياما كممتى ، فايت ترل  فك اليةاة ساككا  وف يكعي ( ـ( المتصمض 
 يكاـ عم  الرغـ مف ذلؾ  ودور :  وحاما ، ك وحاـ ،  جٌ ، عيدما جعمكا اليكعوف  ت

وض كهمزة الذايوض لوست استعااموض ،  ؿ فرةكا  وياما  افك همزة ايكؿ استعاام
   .  (ُ(هي همزة تسكوض مجردة مف معي  اجستعااـ

فالدلوؿ ايكؿ عم   يكاما ( ـ( كاةدة  فك اليةاة كما تودـ ساككا  وياما  
متاتلونا  لواا مف في التودور المذككر ، كالدلوؿ الذايي  فك معي  التسكوض لـ وكف 

 معياه ،  ؿ هذا المعي  مكجكد فواا في ايصؿ ، كة ؿ لعظ (سكاّ( كما كاف 
دخكؿ  لعاظ التسكوض عمواا ، فود تودـ  كّـ سو كول : ((هذا  اب ( ـ(  ذا 
كاف الكّـ  اا  ميزلض ( وحاما( ك( وحاـ( كذلؾ ةكلؾ :  زود عيدؾ  ـ عمرك ؟  

يكؾ  ذا ةمت : ك زودنا لووت  ـ   رنا ؟ فايت ا ف مدكع  فك عيده  ةدهما ، ي
دهما  ك  فك ؟ فايت مدكع  فك المسؤكؿ ةد لوي  ة  وحاما عيدؾ ؟ ك وحاما لووتى 

فتامكؿ ةكلل  (ِ( فك عممؾ ةد استكل فواما ج تدرم  وحاما(( عيده  ةدهما ،  جٌ 
  فك عممؾ ةد استكل فواما ج تدرم  وحاما(( ايخور (( جٌ 

                                                 

كمعايي الةركؼ   َِْ، ِّّ/ ِكالموتإب  ُْٗ-ُّٗ/ّ ( ويظر : كتاب سو كول ُ(
كايزهوض في عمـ الةركؼ ص  َُْ-َْٗ/ّك رح كتاب سو كول  ْٔ -ْٓلمرمايي ص 

-ِْٕ/ّك ػػرح التسػػاوؿ ج ػػف مالػػؾ ُٕ-ُٔ/ٓك ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش ُِّ-ُُّ
كالجيػ  الػدايي  ُٕٗ-ُٖٕكرصػؼ الم ػايي ص  ُّْ/ْك رح كافوض ا ف الةاجب  ِْٖ
كا توػػاف فػػي  ٕٗٗكال رهػاف فػػي عمػػـك الوػر ف ص  ُْ/ُكمغيػي الم وػػب   َِٓ-َِْص 

 .ْٕ-ْٔ/ٖكالزوادة كا ةساف في عمـك الور ف  ِّّعمـك الور ف ص 

 . ُّٗ/ّ( كتاب سو كول  ِ(
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ـٍ : ((ايخعش ةاؿ ك   ـٍ لى ـٍ  ى ـٍ  ى ىيذىٍرتىاي مىٍوًا ّه عى فامكا ةكلل تعال  : (سىكىا
( فإيكما دخمل ةرؼ اجستعااـ ، كلوس  استعااـ لذكره السكاّ  ـٍ جى ويٍؤًمييكفى تييًذٍرهي
، ييكل  ذا ةاؿ في اجستعااـ :  زود عيدؾ  ـ عمرك ؟ كهك وساؿ :  وحاما 

ةد مياما  ةؽ  اجستعااـ مف ا خر عيدؾ ، فاما مستكواف عمول ، كلوس كا
(    ل  ذلؾ اجستعااـ ،  ذ    ال في  ـٍ ، فمما جاّت التسكوض في ةكلل ( ى ىيذىٍرتىاي

  (ُ( التسكوض((
 ككد ايخعش  فك همزة التسكوض هي همزة اجستعااـ يعساا الكاردة في  

كةكلل : ((فإيكما الكجل ايكؿ ، كتعود مع ( ـ( معي  التسكوض كما ةاؿ سو كول ، 
ه دخمل ةرؼ اجستعااـ ، كلوس  استعااـ(( وعيي  يكل استعااـ مجازم ، كهذ

في المغض  كفي الور ف إمف اجستعااـ المجازم  هي الةوووض  يكاا لـ ترد  جٌ 
 الكروـ 

كذكر الزجاج  فك الامزة في كّ اليكعوف همزة استعااـ ، كمع ذلؾ  
ج تمالاما كمواما عم  معي  التسكوض ، ك وكف  فك فالكّـ في كمواما خ ر ؛ 

هذه التسكوض  لتاا  لؼ اجستعااـ ك( ـ( التي لّستعااـ ، فواؿ : ((فامكا دخكؿ 
 لؼ اجستعااـ كدخكؿ ( ـ( التي لّستعااـ كالكّـ خ ر ؛ فإيكما كةع ذلؾ 

هذا ةاؿ كيةك  (ِ(لمعي  التسكوض ، كالتسكوض  لتاا  لؼ اجستعااـ ك( ـ(((
اليةاس : ((كالتودور :  سكاّ عمواـ ا يذار كتركل ،  م : سكاّ عمواـ هذاف 

   (ّ( ، كجيّ  اجستعااـ مف  جؿ التسكوض((

يكما هي همزة استعااـ ، كالتسكوض معي    فموس ذمض همزة تسكوض ، كاع
في همزة اجستعااـ ، كما هي  ، فالتسكوض ةاصمضمختمىؽ  ك معي  السواؽ 

                                                 

 . ِّ( معايي الور ف ص  ُ(

 .ِّ( معايي الور ف ص  ِ(

 .ُٗ(  عراب الور ف ص  ّ(
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ي همزة التسكوض ، فّ داعي  ذف لمتعروؽ كالوصؿ  وياما ، كجعًماما ةاصمض ف
 عم  يكعوف . 

كالةوووض  فك الامزة في كّ اليكعوف استعااموض كتسكوض ؛ ييكاـ  ذا 
كايكا ةد  جمعكا عم   فك الامزة هي همزة استعااـ في مذاؿ اليكع ايكؿ :  زود 

عم   يكاا  اةوض عم  استعااموتاا  في الدار  ـ عمرك ؟ كجب عمواـ  ف وجمعكا
يفك المذاؿ  وي في مذاؿ اليكع الذايي : سكاّ عمي ك  زود في الدار  ـ عمرك ؟ 

ككذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في  ووض ايمذمض ، كالجدور  الذكر  يكاـ لـ وتغور ، 
في  جعمكا الامزة في اليكعوف  تودور :  وكاما ، كاتعوكا عم   فك ( ـ( سيملوتٍ 

 اليكعوف متصمض كمعادلض  ك مساكوض .
كلك ص   فك همزة اليكع الذايي همزة تسكوض كلوست استعااموض ، لجاز 
اجستغياّ عياا ، كعدـ تودورها  ذا ةذفٍت ؛ يفك معي  التسكوض معاـك مف 
السواؽ كمف كممض (سكاّ( كما رادفاا : ةاؿ ا ف جيي : ((كمف ذلؾ ةراّة : 

) ـٍ ةاؿ   ك العت  : هذا مما ج  دك فول  ف  (ُ( امزة كاةدة مف غور مد ( ىيذىٍرتىاي
( ذـ ةذؼ همزة اجستعااـ تخعوعنا لكراهض الامزتوف(( ـٍ وككف تودوره : ( ى ىيذىٍرتىاي
)ِ) 

ـك ((ذـك ةكتامكؿ كوؼ  فك ا ف جيي ةاؿ :  ذؼ همزة اجستعااـ(( كلـ ووؿ : ذ
((ةر  ا ف مةوصف  امزة كاةدة عم  ةذؼ همزة التسكوض ، كةاؿ العك رم : 

  (ّ(لعظ الخ ر ، كهمزة اجستعااـ مرادة ، كلكف ةذفكها تخعوعنا((
ت اد اليةاة اسشكاود )أـ( المتصمة القرآنية بعد ألؼ التسكية :  

ـٍ  ى ىيذىٍرتىايـٍ سكوض  كما تودـ لامزة الت مىٍوًا ّه عى كٍا سىكىا ـٍ وكلل تعال  : (ً فك الكًذوفى كىعىري  ى

                                                 

 ( كهذه ةراّة  اذة كهي ةراّة ا ف مةوصف . ُ(

 .ُِٗ/ُ( المةتسىب  ِ(

 .ِٓ/ُ( الت واف في  عراب الور ف  ّ(
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(}ال ورة :  ـٍ جى ويٍؤًمييكفى ـٍ تييًذٍرهي ـٍ صى ىٍريىا ٔلى ًزٍعيىا  ى مىٍويىآ  ىجى { كةكلل تعال  : (سىكىاّ عى
(}  راهوـ :  ا لىيىا ًمف مكًةوصو   {ُِمى

لك كاف اجستعااـ في ا وتوف ةوووًوا لكاف المراد مف ( ـ( كالامزة  
اـ ،  ك  ف وككف الجكاب : ج لـ التعووف ،  م :  ف وككف الجكاب : يعـ  يذرت

ًزٍعيىا (، كالدلوؿ عم  ذلؾ ةكلل تعال  : مجازم  فك اجستعااـ   جٌ  يذرهـ ،   ىجى
ـٍ صى ىٍريىا ( يفك ا يساف ج وساؿ يعسل  ك وكجل اجستعااـ  لول عم  الةوووض ،  ى

ويكا  يكل ج كلكف جاز ذلؾ يفك اجستعااـ مجازم ، كالمعي   يكاـ ةد اعترفكا ك و
ويععاـ ج الجزع ، كج الص ر ، فكّهما سواف ، فوككف المراد مف اجستعااـ 
ةمؿ  يعساـ عم  ا ةرار  تساكم ايمروف ؛ لتساكم جكاب اجستعااموف 

 .عيدهما 
ا مف استعااـ الامزة ك( ـ( في ةكلل تعال  :   كهذا هك المراد  وإن

ـٍ تييًذٍرهي  ـٍ لى ـٍ  ى ( هك ةمؿ المخاٌطب عم  ا ةرار  تساكم ايمروف ، ( ى ىيذىٍرتىاي ـٍ
 لتساكم جكاب اجستعااـ فواما . 

كةد  جمع اليةاة كالمعسركف عم   فك ( ـ( المتصمض  عد  لؼ التسكوض  
، كلوس ايمر كما  ماا لعظ (سكاّ( كما كاف في معياه التي وتودج تككف  جٌ 

ًدا   جمعكا ، فود جاّ ـٍ ً ايييذى  ظىؿك كىٍجايلي ميٍسكى ديهي ذىا  ي لرى  ىةى ةكلل  تعال  : (كىاًع
ـٍ ٖٓكىهيكى كىًظوـه } مى  هيكفو  ى ا  ي لرى ً ًل  ىويٍمًسكيلي عى { وىتىكىارىل ًمفى اٍلوىٍكـً ًمف سيكًّ مى

(}اليةؿ :  ا وىٍةكيميكفى  { ٗٓ-ٖٓوىديسحلي ًفي التحرىاًب  ىجى سىاّ مى
 كاف اجستعااـ ةوووًوا لكاف المراد مف ( ـ( كالامزة التعووف فمك 

هكف  ـ الدس في التراب ؟ كجةتإ   ف كالتودور :  واما وععؿ ا مساؾ عم  
 فك اجستعااـ   ك  ف وككف الجكاب : الدس ،  جٌ وككف الجكاب : ا مساؾ ، 

يكما  رومجازم ، فما  رود  ف وككف الجكاب هذا  د ةممل عم   ك ذاؾ ، كاع
ا  راد فعماما ، كج  يكار رار ايمروف ؛ ييكل ما يكار ، لكف لوس  ة ا ةرار  ك
وف ، ، فود كجد يعسل  وف  مروف إدٌ ؛ ييكل لـ ورد  ف ج وععماما  ايمروف
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ًّ لكياما تساكواعيده ؛ ييك  مياما الكره يعسل ، جاّ في التعسور :  ل كره ك
ّ الذم ومةول  س ب ةدكث الةزف كالعار كالةوا((وتغوب كوختعي مف سّك 

ـٍ وىديسحلي ًفي التحرىابً ال يت لل ( مى  هيكفو  ى م : ج وزاؿ مترددنا  وف (   ىويٍمًسكيلي عى
فمك لـ  (ُ( ي لر  اا  ك دفياا في التراب((ايمروف ، كهك  مساؾ ال يت التي 

ودرم ماذا وععؿ ؟ فود  رود وكف ةد تساكل عيده ايمراف ، لما  وي مترددنا ج 
مف اجستعااـ ةمؿ المعييل مف  هؿ الجاهموض عم  ا ةرار  تساكم ايمروف 

  عيده ، لتساكم جكاب اجستعااموف .
مى  المكًل كىًذ نا  ىـ ً ًل ًجيكضه(}س ا :    {ٖكمف ذلؾ ةكلل  تعال  : ( ىٍفتىرىل عى

 ل كسمـ  اةد  مروف ،  جٌ  عموكهذا ةكؿ الكافروف اتامكا الرسكؿ صم  ا
تساكوا عيدهـ ، كاجستعااـ مجازم كهك لمتورور ، كةد  رود ميل ةمؿ  اما يك 

    .عم  ا ةرار  تساكم هذوف اجتااموف المخاط وف 
ةاؿ ا ف فارس :  بمعنى ألؼ اءستفىاـ : )أـ( الكجه الثالث : 

ـٍ  ((ككاف   ك ع وده ووكؿ : ( ـ( واتي  معي   لؼ اجستعااـ كوكلل جؿ ذياؤه ( ى
(}ال ورة :  ـٍ كةاؿ ا ف  (ِ( {  معي  :  ترودكف((َُٖتيًروديكفى  ىف تىٍساىليكٍا رىسيكلىكي

ه اـ : ((كزعـ   ك ع ودة  يكاا ةد تاتي  معي   لؼ اجستعااـ المجرد ، فواؿ 
 في ةكؿ ايخطؿ : 

مىسى الظّـ مف الرك اب خواجن    كذى ىٍتؾى عوييؾى  ـ ر وتى  كاسطو    غى
كةاؿ السوكطي : ((( ـ( ك يكرها   ك ع ودة ...  (ّ( فك المعي  : هؿ ر وت ؟((

كةد رجعتي  ل   (ْ(  ؿ  معي  همزة اجستعااـ((فواؿ : لوست  ةرؼ عطؼ ، 
                                                 

 . ُُِ/ّ( فت  الودور  ُ(

 .ٖٖ( الصاة ي في فول المغض ص  ِ(

 .ْٓ/ُ( مغيي الم وب  ّ(

 . ُٔٗ/ّ( همع الاكامع  ْ(
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مجاز الور ف فكجدتي في كّـ   ي ع ودة اإطرا نا ، فود جعماا  معي   لؼ 
اجستعااـ  ك هؿ في مكاإع ، ك معي  ( ؿ( في مكاإع كما جعماا  معي  

ـٍ كييتيـٍ  ياىدىاّ(}ال ورة :    {ُّّالكاك ، فود است اد في تعسور ةكلل تعال  : ( ى

  وكؿ ايخطؿ : 
مىسى الظّـ مف الرك اب خواجن   كذى ىٍتؾى عوييؾى  ـ ر وتى  كاسطو    غى

)) كةاؿ في ( ُ( ذـ ةاؿ : ((ووكؿ : كذ تيؾى عويؾ هؿ ر وتى  ك  ؿ ر وتي
(}ال ورة :  ـى ـٍ تىويكليكفى ً فك ً ٍ رىاًهو الصعةض التالوض م ا رة في تعسور ةكلل تعال  : ( ى

ككذلؾ ( ِ(مكإع  لؼ اجستعااـ ، كمجازها :  توكلكف(({ ((( ـ( في َُْ
لىمكا وىٍاًتكيـ  جعماا  معي  ايلؼ في ةكلل  تعال  : يكضى كى ميكٍا اٍلجى ًسٍ تيـٍ  ىف تىٍدخي ـٍ ةى ( ى
مىٍكٍا ًمف ةىٍ ًمكيـ(}ال ورة :  كةاؿ :  (ّ({ كالتودور عيده :  ةس تـُِْمكذىؿي الكًذوفى خى

ـٍ وىٍةسيديكفى  (}اليساّ : (( ى كةاؿ في تعسور  (ْ( { معياها :  وةسدكف((ْٓاليكاسى
ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي(}السجدة :  { ((كمعي  ( ؿ( س وماا كووكلكف ةاؿ ّ-ُةكلل ( ى

 ايخطؿ :
مىسى الظّـ مف الرك اب خواجن   كذى ىٍتؾى عوييؾى  ـ ر وتى  كاسطو    غى

)) ا  ىيتى كةاؿ في ( ـ( في ةكل (ٓ( م :  ؿ ر وتي ل تعال  : (فىذىكلٍر فىمى
ٍوبى  ـٍ وىويكليكفى  ىاًعره يكتىرى كصي ً ًل رى ً ًيٍعمىًت رى لؾى ً كىاًهفو كىج مىٍجييكفو  ى

                                                 

 . ّْ( ويظر : مجاز الور ف ص  ُ(

 . ّٓص ( ويظر : مجاز الور ف  ِ(

 .َْ( ويظر : مجاز الور ف ص ّ(

 .َٔ( ويظر : مجاز الور ف ص ْ(

 .ُِٖ( مجاز الور ف ص  ٓ(
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ييكًف(}الطكر :   ؿ كجدتل ةد جعماا ( ُ( { ((مجازها :  ؿ ووكلكف((َّ-ِٗاٍلمى
ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي(}ه   (ِ({ُّكد :  معي  الكاك في ةكلل تعال  : ( ى

مف سكرة ال ورة : ((كايخرل  ف  َُٖكةاؿ العراّ في تعسور ا وض 
 يكل متصؿ  الذم وييكل  اا اج تداّ ،  جٌ  ويستعاـ  اا فتككف عم  جاض اليسؽ

 كّـ ، فمك ا تد تى كّمنا لوس ة مل كّـ ، ذـ استعامتى لـ وكف  ٌج  ايلؼ ، 
ٍوبى ًفوًل ُ ك  ػ(هؿ( كمف ذلؾ ةكؿ ا عز كجؿ : (الـ } { تىيًزوؿي اٍلًكتىاًب ج رى

ؽح ًمٍف رى لؾى ًِمف ركبل اٍلعىالىًموفى } ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي  ىٍؿ هيكى اٍلةى -ُ(}السجدة : {  ى
{ فجاّت ( ـ( كلوس ة ماا استعااـ ، فاذا دلوؿ عم   يكاا استعااـ م تد  ّ

(}ال ورة :  ـٍ ـٍ تيًروديكفى  ىف تىٍساىليكٍا رىسيكلىكي عم  كّـ س ول ، ك مكا ةكلل تعال  : ( ى
{ فإف  ئتى جعمتل عم  مذؿ هذا... كر ما جعمت العرب ( ـ(  ذا س واا َُٖ

( فول عم  جاض ( ؿ( فووكلكف : هؿ لؾ ف ميا ةؽ  ـ  استعااـ ج تصم  ( مح
 ( ّ(  يت رجؿ معركؼ  الظمـ ، ورودكف :  ؿ  يت رجؿ معركؼ  الظمـ((

(}ال ورة :  ًسٍ تيـٍ ـٍ ةى { ((استعاـ ُِْكةاؿ في تعسور ةكلل تعال  : ( ى
 يكل   ػ( ـ( في ا تداّ لـ وكف ة مل  لؼ فوككف ( ـ( رًدا عمول ، فاذا مما  عممتؾ

ّن لوس ة مل كّـ كوكلؾ  وجكز  ذا كاف ة مل كّـ وتصؿ ، كلك كاف ا تدا
لمرجؿ :  عيدؾ خور ؟ لـ وجز  ف توكؿ :  ـ عيدؾ خور ؟ كلك ةمتى  يت 
رجؿ ج تيصؼ  ـ لؾ سمطاف تدؿ  ل ، لجاز  ذ تودمل كّـ فاتصؿ 

(}التك ض : (ْ( ل(( ًسٍ تيـٍ ـٍ ةى { مف اجستعااـ ُٔكةاؿ في تعسور ةكلل تعال  : ( ى
                                                 

 . ِِٔ( مجاز الور ف ص  ُ(

كال ةػػػػػػر المةػػػػػػوط  ِٓ/ْكويظػػػػػػر : زاد المسػػػػػػور  َُٗ( ويظػػػػػػر : مجػػػػػػاز الوػػػػػػر ف ص  ِ(
ٓ/َِٔ . 

 .ٕٓ/ُ( معايي الور ف  ّ(

 .ٔٗ/ُ( معايي الور ف  ْ(
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الذم وتكسط في الكّـ فوجعؿ  ػ( ـ( لوعرؽ  ويل ك وف اجستعااـ الم تد  الذم 
مكا  ػ(هؿ(((  (ُ( لـ وتصؿ  كّـ ، كلك  رود  ل اج تداّ لكاف  مكا  ايلؼ كاع

  (ِ(كممف ت ع مذه ل هذا الط رم
:  كةاؿ ا ف ةتو ض : ((كتككف ( ـ(  معي   لؼ اجستعااـ كوكلل تعال 

ـي الٌملي ًمف فىٍإًمًل(}اليساّ :  ا  تىاهي مى  مى ـٍ وىٍةسيديكفى اليكاسى عى {  راد : ْٓ( ى
(}الطكر :  ـي اٍل ىييكفى لىكي ـٍ لىلي اٍل ىيىاتي كى { ّٗ وةسدكف اليساّ؟ كةكلل تعال  : ( ى

ـو  ـٍ  ىٍجرنا فىايـ ملف مكٍغرى ـٍ تىٍساىلياي   راد :  لل ال يات ، كةكلل تعال  : ( ى
(}الطكر :   ٍذوىميكفى ـي ٍَْمح ـٍ ًعيدىهي {  راد :  تسالاـ  جرنا ، كةكلل تعال  : ( ى

(}الطكر :  ـٍ وىٍكتي يكفى {  راد :  عيده الغوب ، كهذا في الور ف كذور ُْاٍلغىٍوبي فىاي
ٍوبى ًفوًل ًمف ركبل ُ، ودلؾ عمول ةكلل تعال  : (الـ } { تىيًزوؿي اٍلًكتىاًب ج رى

(}السجدة : ِوفى }اٍلعىالىمً  ؽح ًمٍف رى لؾى ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي  ىٍؿ هيكى اٍلةى { كلـ ّ-ُ{  ى
يكما  راد :  وتودـ في الكّـ :  ووكلكف كذا ككذا فترد عمول :  ـ توكلكف ، كاع

))) ؽح ًمٍف رى لؾى  ووكلكف افتراه ، ذـ ةاؿ : ( ىٍؿ هيكى اٍلةى
 )ّ) 

ف اختمؼ  فالعراّ كمف ت عل جعؿ ( ـ( ك لؼ اجستعااـ  معي  كاةد كاع
ًّ مياما لاا مكإعاا فػ( ـ( ج توع  لعظاهما ك يكل ج فرؽ  وياما  ٌج  فك ك
كالؼ اجستعااـ في  دّ الكّـ ، ك فك  لؼ اجستعااـ ج توع كػ( ـ( في كسط 
الكّـ ،  م : يوكؿ :  عيدؾ زود ؟ كج يوكؿ :  ـ عيدؾ زود ؟ كيوكؿ : 

 ـ عيدؾ عمرك ؟ كج يوكؿ :  عيدؾ زود  عيدؾ عمرك ؟ ككذلؾ  عيدؾ زود 

                                                 

 . ِِٖ/ُ( معايي الور ف  ُ(

كويظػػر ةكلػػل  فػػي تعسػػور  َُٕ/َُ( ويظػػر عمػػ  سػػ وؿ المذػػاؿ : جػػامع ال وػػاف لمط ػػرم  ِ(
(}التك ض :  سٍ تيـٍ ـٍ ةى  {ُٔ( ى

كال رهػػػاف  ُّٗ-ُّٖكويظػػػر : ايزهوػػػض ص  ِِٗ-ُِٗ( تاكوػػػؿ م ػػػكؿ الوػػػر ف ص  ّ(
 . َُٖص 
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يوكؿ كما ةاؿ العرب :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ؟ كج يوكؿ :  يكاا   ؿ   اّ ؟  م : 
 فك ايلؼ ك( ـ( معياهما كاةد   ود  فك هذا المعي  ووع في ا تداّ الكّـ  معظ 

ـ( ج  معظ ايلؼ ، لماذا ايلؼ ج  معظ ( ـ( ، كووع في كسط الكّـ  معظ ( 
مكا ( ـ( ؟! ييكل  ذا تاكد  ـى ج وككف المعظ كاةدنا في الةالوف ،  مكا ايلؼ كاع ؟! ًل
ا  يكل   فك ايلؼ ج توع مكةع ( ـ( ، كج ( ـ( توع مكةع ايلؼ ، فاذا وعيي تمامن
لوست  ةداهما  معي  ايخرل ،  ؿ كؿ مياما  معي  يعساا مف دكف ايخرل 

ا في كسط الكّـ  ، كالدلوؿ عم  ذلؾ  فك  لؼ اجستعااـ مذؿ ( ـ( كةعت  وإن
ّى  ٍكجو كى تىٍوتيـٍ ً ٍةدىاهيفك ًةيطىارنا فى ٍكجو مككىافى زى دتحـي اٍسًتٍ دىاؿى زى ٍف  ىرى كوكلل تعال  : (كىاًع

ٍذمان محً ويان(}ا ذيكيىلي  يٍاتىايان كىاًع ذيكٍا ًمٍيلي  ىٍوئنا  ىتىٍاخي { كةكلل تعال  : َِليساّ : تىٍاخي
ـٍ ًفي اٍلمييىاًفًووفى ًفئىتىٍوًف كىالٌملي  ىٍركىسىايـ ً مىا كىسى يكٍا  ىتيًروديكفى  ىف تىٍاديكٍا مىٍف  ا لىكي (فىمى

ّن(}اليساّ :  مىف ويٍإًمًؿ الٌملي فىمىف تىًجدى لىلي سىً و ؿك الٌملي كى { كةكلل تعال  : ٖٖ ىإى
ـي اٍلًعزكةى فىًإفك (الكًذوفى وىتكًخذيكفى  اٍلكىاًفًروفى  ىٍكًلوىاّ ًمف ديكًف اٍلميٍؤًمًيوفى  ىوىٍ تىغيكفى ًعيدىهي

ًموعنا(}اليساّ :  { كةكلل تعال  : (وىا  ىوحاىا الكًذوفى  مىييكٍا جى تىتكًخذيكٍا ُّٗالًعزكةى ًلٌمًل جى
ٍؤًمًيوفى  ىتيًرودي  ـٍ سيٍمطىاينا اٍلكىاًفًروفى  ىٍكًلوىاّ ًمف ديكًف اٍلمي مىٍوكي كفى  ىف تىٍجعىميكٍا ًلٌمًل عى

ً وينا(}اليساّ :  مىٍواىا ُْْمح ٍديىا عى ذىا فىعىميكٍا فىاًة ىضن ةىاليكٍا كىجى { كةكلل تعال  : (كىاًع
مى  الٌمًل مىا  يىا ً اىا ةيٍؿ ً فك الٌملى جى وىٍاميري ً اٍلعىٍة ىاّ  ىتىويكليكفى عى جى   ىاّيىا كىالٌملي  ىمىرى

(ايعراؼ :  ـٍ ًرٍجسه ِٖتىٍعمىميكفى مىٍوكيـ ملف رك لكي ةىعى عى { كةكلل تعال  : (ةىاؿى ةىٍد كى
ٍوتيميكهىا  ىيتيـٍ كى  ىآؤكيـ مكا يىزكؿى الٌملي ً اىا ًمف  اًدليكيىًيي ًفي  ىٍسمىاّ سىمك كىغىإىبه  ىتيجى

(}ايعراؼ :  ايىلي هيكى { كةكلل تعال  : (ةىاليكٍا اتكخى ُٕسيٍمطىافو لىدنا سيٍ ةى ذى الٌملي كى
ا ًفي ايىٍرًض ً ٍف ًعيدىكيـ ملف سيٍمطىافو ً اىػذىا  مى ا ًفي السكمىاكىات كى اٍلغىًييح لىلي مى

(}وكيس :  مى  الٌمًل مىا جى تىٍعمىميكفى { فمك  راد الور ف  ف تككف ( ـ( ٖٔ ىتويكليكفى عى
هذه ال كاهد الور يوض ، فاذه   معي  ايلؼ جستعمؿ ايلؼ كما استعمماا في

الوإوض لوست متعموض  اكؿ الكّـ ككسطل  ؿ هي متعموض  افك  ةداهما لوست 
 معي  ايخرل ، فاستعمالل ايلؼ في كسط الكّـ كما استعمؿ ( ـ( في 
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كسطل دلوؿ ةاطع عم   فك معيوواما مختمعاف كدلوؿ ةاطع عم   يكل استعمؿ 
لؼ ، كاستعمؿ ( ـ( ييكل  راد معي  ( ـ( فالمذهب ايلؼ ييكل  راد معي  اي

الذم ةاؿ  ل العراّ كا ف ةتو ض كالاركم كت ياه الط رم في تعسورة ويعدك تةروعنا 
ا لدجلض المعظ الور يي ، يفك فول خمطنا  وف معيوي هذوف الةرفوف ، كفي  كاإةن

ةث عف  ّغض ايخذ  ل وعطمكف ال ةث في المعي  المراد مف ا وض كفي ال 
ـٍ ًفي  ا لىكي ّن ايلؼ في ةكلل تعال  : (فىمى ـى استعمؿ مذ الور ف الكروـ  يكل ًل
مىف  ؿك الٌملي كى اٍلمييىاًفًووفى ًفئىتىٍوًف كىالٌملي  ىٍركىسىايـ ً مىا كىسى يكٍا  ىتيًروديكفى  ىف تىٍاديكٍا مىٍف  ىإى

ّن(}اليسا { كلـ وستعمؿ ( ـ( كووكؿ : فىمىا ّٖٖ : ويٍإًمًؿ الٌملي فىمىف تىًجدى لىلي سىً و
ؿك  ـٍ ًفي اٍلمييىاًفًووفى ًفئىتىٍوًف كىالٌملي  ىٍركىسىايـ ً مىا كىسى يكٍا  ىـ تيًروديكفى  ىف تىٍاديكٍا مىٍف  ىإى لىكي
ـى استعمؿ ( ـ( في ةكلل تعال   :  ّن ، كًل مىف ويٍإًمًؿ الٌملي فىمىف تىًجدى لىلي سىً و الٌملي كى

ـٍ  ًليٍّ ( ىلى ا لىكيـ ملف ديكًف الٌمًل ًمف كى مى ـٍ  ىفك الٌملى لىلي ميٍمؾي السكمىاكىاًت كىايىٍرًض كى تىٍعمى
مىف َُٕكىجى يىًصورو } ـٍ كىمىا سيًئؿى ميكسى  ًمف ةىٍ ؿي كى ـٍ تيًروديكفى  ىف تىٍساىليكٍا رىسيكلىكي {  ى

ؿك سىكىاّ { كلـ َُٖ-َُٕالسكً وًؿ(}ال ورة :  وىتى ىدكًؿ اٍلكيٍعرى ً اً ومىاًف فىوىٍد إى
ا لىكيـ  مى ـٍ  ىفك الٌملى لىلي ميٍمؾي السكمىاكىاًت كىايىٍرًض كى ـٍ تىٍعمى وستعمؿ ايلؼ كووكؿ :  ىلى

ًليٍّ كىجى يىًصورو } ـٍ كىمىا سيًئؿى َُٕملف ديكًف الٌمًل ًمف كى {  ىتيًروديكفى  ىف تىٍساىليكٍا رىسيكلىكي
ؿك سىكىاّ السكً وًؿ .ميكسى  ًمف ةىٍ ؿي  مىف وىتى ىدكًؿ اٍلكيٍعرى ً اً ومىاًف فىوىٍد إى  كى

فعم   هؿ اليةك كالمغض كالتعسور مف  كلاـ  ل   خرهـ عمواـ  ف 
وعممكا  فك المعظ الور يي ج وطا ؽ معياه  ٌج المعظ يعسل ، كمف ووؿ مياـ  افك 

د ةركؼ دجلض الةركؼ ةرؼ كذا في الور ف الكروـ جاّ  معي  ةرؼ كذا فو
في الور ف الكروـ كإوكع معايواا عيدما خمط  وياا ، فمكؿ ةرؼ في كتاب ا 
معياه ج وعٌكض عيل ال تض ةرؼ  خر ؛ لذلؾ فإيكل ما مف ةرفوف ادع  يةاة 
 يكاما  معي  كاةد  ٌج ت وكف العرؽ  وياما عيد التةووؽ ، ةاؿ السورافي : ((كلك 

 ـ( الميوطعض  لؼ اجستعااـ لجاز ، كلـ وتغور المعي  ، كيإعت في مكإع (
كوكلؾ :  يكاا   ؿ   اّ ، ككذلؾ :  ووكلكف افتراه مكاف : ( ـ ووكلكف افتراه( 
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ذا كايت  ايلؼ فاي مستايعض غور  فإذا كايت  ػ( ـ( فاي معطكفض ، كاع
كما وككف في لل  فواا رجكعنا عف ايكؿ كاع طاجن  معطكفض ، كاختاركه  ػ( ـ( يفك 

ٍموىض(( ذا كايت  استعااـ مستايؼ لـ وكف  وياما ك وف ايكؿ عي  م : ( ُ(( ؿ( كاع
 جيوطعت العّةض  وياما 

كةد ةاؿ ا ف وعوش ما ةالل السورافي : ((كلك كايت مودكرة  ايلؼ  
ٍموىض((  م : جيوطعت عّةتاا  ما  (ِ(كةدها ، لـ وكف  وف ايكؿ كا خر عي

ل  الاركم ، ف ماا ، ك عد   ف يسب السوكطي هذا المذهب  ل    ي ع ودة كاع
ةاؿ كريدك (( ايكاا لك كايت  معي  الامزة لكةعت في  كؿ الكّـ كذلؾ ج 

  (ّ(وجكز((
كصعكة  الوكؿ  يكل ج وص  جعؿ ( ـ(  معي  همزة اجستعااـ كةدها 

ؿ الكّـ ، ، يفك ( ـ( تجمع  وف العطؼ كاجستعااـ ؛ لذلؾ ج تككف في  ك 
، كةد تودـ  يكل ج وص  جعماا  معي  ( ؿ( كةدها لما تودـ  (ْ(كج وي تد   اا

 ذكره ، لذا ذهب  خركف  ل  جعماا  معي  ( ؿ( كالامزة .
ةاؿ ا ف فارس : ((كةاؿ   ك زود : زائدة :  بع : جعؿ )أـ(االكجه الر  

ـٍ  ىيىا  (}الزخرؼ : العرب تزود ( ـ( كةاؿ في ةكلل جؿ ذياؤه ( ى ٍوره { ِٓخى
:  كةاؿ الاركم : ((كةاؿ   ك زود : ( ـ( في ةكلل تعال (ٓ(معياه :  يا خور((
كفى } (}الزخرؼ : ُٓ( ىفىّ تيٍ ًصري ٍوره ـٍ  ىيىا خى { ةاؿ ( ـ( زائدة كايكل ِٓ -ُٓ{  ى

                                                 

  ُْٔ/ّ(  رح كتاب سو كول  ُ(

 .ُٖ/ٓ(  رح المعصؿ  ِ(

 .َُِ/ّ( همع الاكامع  ّ(

 .ٕٖ( ويظر : الصاة ي في فول المغض ص  ْ(

 . ٖٖ( الصاة ي في فول المغض ص  ٓ(
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كةاؿ المرادم :  (ُ( ةاؿ :  فّ ت صركف  يا خور مف  هذا الذم هك ماوف((
ـٍ ((ذهب   ك زو د  ل   فك ( ـ( تككف زائدة ، كجعؿ مف ذلؾ ةكلل تعال  : ( ى

{ كذكر الةرورم في درة الغكاص  فك  عض  هؿ ّوىويكليكفى اٍفتىرىاهي(}السجدة : 
الومف وزود ( ـ( في الكّـ فووكلكف :  ـ يةف يإرب الااـ ،  م : يةف 

  (ِ( يإرب((
ة  ٌج عاجز ةممل لوس في كتاب ا ةرؼ زائد ، كج ووكؿ  الزواد

عجزه عم  الرغ ض عف ال ةث ؛ ةاؿ سو كول : ((هذا  اب ( ـ( ميوطعض ... 
يىادىل ًفٍرعىٍكفي ًفي ةىٍكًمًل ةىاؿى وىا ةىٍكـً  ىلىٍوسى ًلي ميٍمؾي  كمذؿ ذلؾ ةكلل تعال  : (كى

كفى } ـٍ  ىيى ًُٓمٍصرى كىهىًذًه ايٍياىاري تىٍجًرم ًمف تىٍةًتي  ىفىّ تيٍ ًصري ٍوره ملٍف هىذىا {  ى ا خى
(}الزخرؼ :  { كافك فرعكف ةاؿ :  فّ ِٓ-ُٓالكًذم هيكى مىًاوفه كىج وىكىادي ويً وفي

ٍوره ملٍف هىذىا(  ميزلض :  ـ  يتـ  صراّ  ـٍ  ىيىا خى ت صركف  ـ  يتـ  صراّ ؟ فوكلل ( ى
:  ييكاـ لك ةالكا :  يت خور ميل ، كاف  ميزلض ةكلاـ : يةف  صراّ ، ككذلؾ

(  ميزلض لك ةاؿ :  ـ  يتـ  صراّ(( ٍوره ـٍ  ىيىا خى ( ى
ـٍ  (ّ( كةاؿ العراّ : ((كةكلل : ( ى

ًعؿ  ػ( ـ( جتصالل  ( مف اجستعااـ الذم جي ٍوره ملٍف هىذىا الكًذم هيكى مىًاوفه  ىيىا خى
))) ف  ئتى رددتىل عم  ةكلل ( ىلىٍوسى ًلي ميٍمؾي ًمٍصرى  كّـ ة مل ، كاع
فود  (ْ(

كسو كول عاطعض متصمض ، كةاؿ   ك ع ودة : ((كمجاز ( ـ( مجاز ( ؿ( جعماا 
( مجازها :  ؿ  يا خور مف  ٍوره ملٍف هىذىا الكًذم هيكى مىًاوفه ـٍ  ىيىا خى كفي الور ف : ( ى

فجعماا  (ٓ( هذا ؛ يفك فرعكف لـ و ؾ فوساؿ  صةا ل ،  يكما  كجب ليعسل((
                                                 

 .ْٖ/ُكويظر : مغيي الم وب  ُُْ( ايزهوض ص  ُ(

 . ُُٓ-َُٓكويظر :  درة الغكاص ص  َِٕ-َِٔ( الجي  الدايي ص  ِ(

 .ُٔٗ-ُٓٗ/ّ( كتاب سو كول  ّ(

 .ِّٕ/ِ( معايي الور ف  ْ(

 .ِْٓ-ِْْ( مجاز الور ف ص  ٓ(
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رؽ  وف ( ـ( ك( ؿ(  افك ايكل  تعود ميوطعض ، كفي ةكلل ايخور  وكف الع
م اركض المخاطىب لةممل عم  ا ةرار  ايكل خور ؛ ييكاا م ٌر ض  معي  
يكما تعود الوطع  الةكـ كالتعرد  اجستعااـ المجازم ، كلوست الذايوض كذلؾ ، كاع
 الوكؿ  ل ، كهذا تةروؼ صرو  لمةرؼ الور يي ، فمك  راد المعي  الذم ذكره 

دة جستعمؿ ( ؿ( لكف لمكا  راد معي  التورور كم اركض المخاطىب فول   ك ع و
 استعمؿ ( ـ( . 

كةاؿ الم رد : ((ك مكا ما ةك  فرعكف مف ةكلل تعال  : ( ىلىٍوسى ًلي 
كفى } ٍوره ملٍف ُٓميٍمؾي ًمٍصرى كىهىًذًه ايٍياىاري تىٍجًرم ًمف تىٍةًتي  ىفىّ تيٍ ًصري ـٍ  ىيىا خى {  ى

( ... كهذه ( ـ( الميوطعض ؛ ييكل  دركل هىذىا الك  ًذم هيكى مىًاوفه كىج وىكىادي ويً وفي
  (ُ( ال ؾ في  صرهـ ، كالمسالض في ةكلؾ :  زود في الدار  ـ ج((

، ّ عم  ال ؾ الذم صركح  ل كةد جعؿ الم رد ( ـ( ميوطعض  يا
كالصةو   فك ( ـ( عاطعض متصمض ، ةاؿ الزجاج : ((ةاؿ سو كول كالخموؿ : 
 ) ٍوره ـٍ  ىيىا خى ( يفك ( ى كفى عطؼ ( ىيىا(  ػ( ـ( عم  ةكلل تعال  : ( ىفىّ تيٍ ًصري

كةاؿ ( ِ( معياه :  ـ ت صركف ، كايكل ةاؿ :  فّ ت صركف  ـ ت صركف((
ٍوره  العك رم : ((ةكلل : ـٍ  ىيىا خى ( ( ـ( ها هيا ميوطعض في المعظ ؛ لكةكع ( ى

 م : هي  (ّ( الجممض  عدها ؛  ذ المعي   يا خور ميل  ـ ج ،  ك  وحيا خور((
ميوطعض مف ةوث المعظ ، لكٌياا متصمض مف ةوث  المعي  ، فػ( ـ( عاطعض 
متصمض كاجستعااـ مجازم : كهك في الامزة ايكل  لإليكار كلمتورور ، كالمراد 

المصرووف عم   يكار عدـ ممكوتل لمصر ،  م : عم  ا ةرار  افك  ميل ةمؿ
لل ممؾ مصر ، كهك في الامزة الذايوض لإليكار ، كالمراد ميل ةمماـ عم  

                                                 

 . ِّْ/ِ( الموتإب  ُ(

عرا ل  ِ(  . ُّٔ/ْ( معايي الور ف كاع

 . ّٖٗ/ِ( الت واف في  عراب الور ف  ّ(
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 يكار ككياـ ج و صركف ، كهك في ( ـ( لمتورور ، كالمراد ميل ةمماـ عم  
 ت في كؿٌ ا ةرار  ايكل خور مف مكس  عمول السّـ ، كهذا هك  اف الطكاغو

عصر كمكاف ودكعكف  افك رعاواهـ تؤودهـ ، كو ارككياـ فوما وورركف 
 كويكركف
ةاؿ ا ف ةتو ض : ((( ـ( تككف بمعنى )أك( :  الكجه القامس : )أـ( 

ـي ايىٍرضى فىًإذىا   معي  ( ك( كوكلل تعال  : ( ى ىًميتـي مكف ًفي السكمىاّ  ىف وىٍخًسؼى ً كي
اًص نا فىسىتىٍعمىميكفى {  ى ًُٔهيى تىميكري } ـٍ ةى مىٍوكي ـٍ  ىًميتـي مكف ًفي السكمىاّ  ىف ويٍرًسؿى عى

اًيبى ُٕ-ُٔكىٍوؼى يىًذوًر(}الممؾ :  ـٍ جى { ككوكلل تعال  : ( ىفىاىًميتيـٍ  ىف وىٍخًسؼى ً كي
ّن } ًكو ـٍ كى اًص نا ذيـك جى تىًجديكٍا لىكي ـٍ ةى مىٍوكي ـٍ  {  ىـٍ ٖٔاٍل ىرل  ىٍك ويٍرًسؿى عى  ىًميتيـٍ  ىف ويًعودىكي

{ هكذا ةاؿ المعسركف كهي كذلؾ عيد  هؿ ٖٔ-ًٕٔفوًل تىارىةن  يٍخرىل(}ا سراّ : 
ف كايكا وعرةكف   وياما في ايماكف((  (ُ(المغض في المعي  ، كاع

 جعؿ )أـ( بمعنى )أك( مردكد بما يأتي : 
 لـ وجمع  هؿ المغض كاليةك كالتعسور عم  كذرة مجيّ ( ـ(  عد -ُ 

همزة اجستعااـ في المغض كالعر ف الكروـ ، ةت   اع تسموتاا  ػ( ـ( المعادلض 
لمامزة ؟! فما المسكغ الذم اعتمد عمول ا ف ةتو ض كمف ت عل كالزرك ي لجعؿ 

عف  صمل المتعؽ عمول ( ـ(  معي  ( ك( ؟! يفك ةكلاـ هذا ويعدي  خراج الةرؼ 
مما وستكجب تودوـ ةجض فوما ذه كا  لول ؛ فما الةجض التي استيدكا  لواا ؟! ج 
 يّ ، ككؿ ةكؿ مف هذا الو وؿ وصدر مف  مل يةكم  ك معسر كائينا مف 
كاف وجب  ف ويردك عم  ةائمل ةت  واتي ليا  الةجض ، فإذا جاّ  اا استمعيا 

  ك يردها  ةجض  ك ر مياا .     لول كياة ياه فواا ، يو ماا
زعـ ما زعمل ا ف ةتو ض كمف ت عل عم  الرغـ مف  فك اليةاة ةد -ِ 

عيكا كذورنا  إوإاح العرؽ  وف ( ـ( ك( ك( ةت  ذكركا هذا العرؽ  وياما في 

                                                 

 .َُٖكويظر : ال رهاف ص  ُِٗ( تاكوؿ م كؿ الور ف ص  ُ(
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  كاب خاصض ، ةاؿ سو كول : ((هذا  اب ( ـ( ك( ك( ،  مكا ( ـ( فّ وككف 
ا ، كووع الكّـ  اا في اجستعااـ عم  كجاوف : عم   الكّـ  اا  ٌج استعاامن

معي  ( وحاـ( ك( وحاما( ، كعم   ف وككف اجستعااـ  اا ميوطعنا مف ايكؿ ،  
ك مكا ( ك( فإيكما وذ ت  اا  عض اي واّ ، كتككف في الخ ر ، كاجستعااـ 

تعااـ عم  كةاؿ الرمايي : ((اعمـ  فك ( ـ( اس (ُ(ودخؿ عمواا عم  ذلؾ الةد((
معادلض ايلؼ  معي  ( ٌم(  ك اجيوطاع عيل ، كلوس كذلؾ ( ك( ييكل ج 
يكما تجيّ ( ـ(  عد  يكما  صماا  ف تككف يةد ال وئوف ، كاع ويستعاىـ  اا ، كاع
( ك( ووكؿ الوائؿ : إر تي زودنا  ك عمرنا ، فتوكؿ مستعامنا :  زودنا إر تى  ـ 

كايكؾ ةمتى :  وحاما إر تى ؟ فجكا ل (زود(  ف  عمرنا ؟ فاذه المعادلض لألؼ ،
كاف هك المإركب ،  ك عمرك ،  ف كاف كةع  ل الإرب ، كلك ةمٌت :  زودنا 
إر تى  ك عمرنا ؟ لكاف جكا ل (يعـ(  ك (ج( ييكل في تودور :   ةدهما 

 (ِ(إر تى ؟((
 كةاؿ الاركم : (( اب العرؽ  وف ( ـ( ك( ك( في اليسؽ كاجستعااـ 

كالجكاب فواما ، اعمـ  فك ( ك( لمسؤاؿ عف  يّ  غور عويل ، كالجكاب فواا 
(يعـ(  ك (ج( ك( ـ( لسؤاؿ عف  يّ  عويل ، كالجكاب فواا  ف تذكر  ةد 
اجسموف ، كذلؾ  ذا ساؿ سائؿ :  ةاـ زود  ك عمرك ؟ فإيكل ج وعمـ  ةاـ 

ةع  ـ ج ، كالجكاب  ةدهما  ك  لـ  ووـ ، فاستعاـ عف ةواـ  ةدهما ، هؿ ك 
 ف توكؿ : (يعـ(  ك (ج(  كج وجكز  ف توكؿ لل (زود(  ك (عمرك( يفك 
معياه :  ةاـ  ةد هذوف ؟ فالجكاب : (يعـ(   ك (ج( ككذلؾ  ذا ةاؿ :  زود 
عيدؾ   ك عمرك  ك:  تصدةتى  درهـ  ك  دويار ، فإيكل ج ودرم  فك عيدؾ 

هما ،  كالجكاب  ف توكؿ لل : يعـ  ك ج ،  ةدهما ،  كج  يكؾ تصدةت   اةد

                                                 

 .ُِٗ/ّ( كتاب سو كول  ُ(

 .َِْ( معايي الةركؼ  ص  ِ(



1377 

 

ذا ةاؿ :  ةاـ زود  ـ عمرك ، فعطعت  ػ( ـ( فود عمـ  فك  ةدهما ةاـ ، لكيل  كاع
لـ وعمـ  وحاما هك ، فاستعاـ لوعمـ الوائـ مياما ، كالجكاب  ف توكؿ لل (زود(  ك 

ـ  ذا  ـ ذا ؟ (عمرك( كج وجكز  ف توكؿ (يعـ( كج (ج( يفك تاكومل :  وحاما ةا
فجكا ل التعووف ، ككذلؾ  ذا ةاؿ :   تصدةتى  درهـ  ـ  دويار ، فود عمـ  يكؾ 
تصدةتى  اةدهما كلـ وعرفل  عويل ، كالجكاب  ف توكؿ : تصدةتي  درهـ  ،  ك 
تصدةتي  دويار ، كج وجكز  ف توكؿ (يعـ( كج (ج( يفك معياه :  اولاما 

ككذلؾ  ذا ةمتى :  توـك  ك توعد ؟ فالجكاب تصدةتى ، فالجكاب التعووف ، 
(يعـ(  ك (ج( فإف فمتى :  توكـ  ـ توعد ، فعطعتى  ػ( ـ( فالجكاب  ف توكؿ : 
 ةكـ ،  ك  ةعد ،  فإف ةمتى :  زود  فإؿ  ـ عمرك ؟ لـ تعطؼ  ٌج  ػ( ـ( يفك 

يكاا المعي  :  وياما  فإؿ ؟ كلك ةمتى :  زود  فإؿ  ك عمرك ،  لـ وجز  ، ي
تصور :    ةدهما  فإؿ ؟ كلوس هذا  كّـ ، كلكيؾ لك ةمتى :  زود  ك 
عمرك  فإؿ  ـ  كر ؟ جاز ؛ يفك المعي  :  ةد هذوف  فإؿ  ـ  كر ؟ 
كجكاب هذا  ف توكؿ :   كر ،  ف كاف هك ايفإؿ  ك توكؿ :  ةدهما ،  اذا 

اؿ :   ةدهما  فإؿ  ـ  المعظ مف غور  ف  تذكر زودنا  ك عمرنا ؛ ييكؾ  يكما تس
يكما  دخمتى ( ك(  وف زود كعمرك دكف ( ـ( ييكؾ لـ ترد  ف تعادؿ   كر ؟ كاع
يكما  ردتى  ف تجعماما  ميزلض اسـ  ّن لزود ، كاع  وياما ،  ك ف تجعؿ عمرنا عدو
كاةد تعادؿ  وياما ك وف  كر  ػ( ـ( كايكؾ ةمتى :   ةدهما  فإؿ  ـ  كر ، 

 ت ع د المطمب : كمذمل ةكؿ صعوض  ي
ٍ رنا    ٍةطنا  ك تٍمرنا                   كوؼ ر وتى زى
ٍ رنا  ؟                   ا ًهزى ً ًوا  ـ  صارمن  ـ ةيرى

)ُ) 

                                                 

 صم  ا عمول كسمىـ ، ك خت ةمزة  ف ع د ( صعوض  يت ع د المطمب عمض رسكؿ ا ُ(
 ق.َِالمطمب تكفوت سيض 
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ٍ ر : مكٌ ر زي ور ،  تعيي ا ياا الز ور  ف العكاـ ، ك يكل صارع  خر فصرعل  كزى
ٍ رنا ،  م : الز ور ،    ٍةطنا كتمرنا  ـ  ةر وا ، فوالت لممصركع : كوؼ ر وتى زى

ّن لأةط   دخمت ( ك(  وف ايةط كالتمر ؛ ييكل لـ ترد  ف  تجعؿ التمر عدو
يكما  رادت  ف تجعماما  ميزلض اسـ كاةد ، تعادؿ  ويل ك وف   معي   وحاما ، كاع
ا تاكمل  ةر ي ،  م :   وئنا ر وتل مف هذوف  ـ ةر ًوا ، كالمعي  :  ر وتل طعامن

إرسؾ  ـ خ ينا عم  ةريل كايسد ؟ كةاؿ ا خر كهك الةارث  ف كوموف ل
 :(ُ(كىمىدىة 

 كت تي  لواـ كيت نا مرارنا    فمـ ورجع  ليك لاـ جكاب     
ّو   كطكؿ العاد  ـ ماؿ  صا كا        كما  درم  غوكرهـ تيا

فعطؼ طكؿ العاد عم  تياّ  الكاك كعطؼ الماؿ  ػ( ـ( ييكل لـ ورد  ف وجعؿ 
يكما جعؿ التيائي كطكؿ العاد  ميزلض اسـ كاةد  ّن لمتيائي ، كاع طكؿ العاد عدو
عادؿ  وياما ك وف الماؿ  ػ( ـ( ، كايكل ةاؿ : كما  درم  غورهـ هذا  ـ ماؿ 
 صا كه ، كةذؼ الااّ مف الصمض ، فإف ةوؿ :  الدر  ك الواةكت  فإؿ  ـ 

كاّ عميك  ةمتى  ـ ةعدتى الزجاج ؟ فالجكاب :  ةدهما ج غور ، كتوكؿ : س
فتعطؼ  ػ( ـ( كج وجكز ها هيا  ػ( ك( يفك ة ماا  لؼ اجستعااـ فتعطؼ  ػ( ـ( 
كالتاكوؿ : سكاّ عميك  وحاما فعمتى ، فإف ةمتى : سكاّ عميك ةمتى  ك ةعدتى ، 
 غور استعااـ ، لـ تعطؼ  ٌج  ػ( ك( ييكاا  تاكوؿ الجزاّ ترود  ف ةمتى  ك 

اما سكاّ ، فإف ةمتى : مىف واتوؾ  ك وةدذؾى ، ك:  وحاـ تإرب  ك ةعدتى ف
توتؿ ؟ لـ تعطؼ  ٌج  ػ( ك( مف ة ؿ  يكؾ  يكما تستعاـ عف العاعؿ كالمععكؿ ، 

   (ِ(كالجكاب  ف توكؿ : فّف  ك فّف((
                                                 

( كهك الةارث  ف كمدة  ػف عمػرك مػف  يػي ذووػؼ ط وػب العػرب الم ػاكر ككػاف  ػاعرنا  ُ(
 ةكومنا .

 ّٔٓ/ُكالموتإػػب لمم ػػرد  ْٔكويظػػر : العػػوف لمخموػؿ ص ُْٕ-ُّْ( ايزهوػض ص  ِ(
 ّٔٓ/ُ رح المعصؿ ج ف وعوش ك  ّٓٗكالمعصؿ في عمـ الر وض لمزمخ رم ص 
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فإذا كاف العرؽ  اذا الكإكح  وف ( ـ( ك( ك( فكوؼ وصٌ   ف -ّ 
الذايوض في الور ف الكروـ ؟!  ك لوس ويعدح هذا تةروعنا يجعؿ ايكل   معي  

 لمعايي  لعاظل ك سالو ل ؟!
كةد است اد ا ف ةتو ض  جعؿ ( ـ(  معي  ( ك(  وكلل تعال  : ( ى ىًميتـي  

ـي ايىٍرضى فىًإذىا ًهيى تىميكري } ـٍ  ىًميتـي مكف ًفي ُٔمكف ًفي السكمىاّ  ىف وىٍخًسؼى ً كي {  ى
اًص نا فىسىتىٍعمىميكفى كىٍوؼى يىًذوًر(}الممؾ : السكمىاّ  ـٍ ةى مىٍوكي  {ُٕ-ُٔ ىف ويٍرًسؿى عى
 ككد اليةاة كما ر وت كجكد فرؽ  ساسي  وف ( ـ( ك( ك( كتكسكعكا  

كذورنا في ت ووف هذا العرؽ  وياما ةت  استكفكا جموع ةاجتاما ، كلكف عم  
كؿ تط وؽ ما تكسعكا فول الرغـ مف ذلؾ فذمض م كمض عايوت مياا ك يا  ةا

عم  الور ف الكروـ ؛ ذلؾ  فك اجستعااـ في  غمب ال كاهد التي جاؤكا  اا في 
 اب التعروؽ  وف ( ـ( ك( ك( كاف استعاامنا ةوووًوا ،  ويما لـ ترد ( ـ( في 
الور ف الكروـ  ٌج إمف اجستعااـ المجازم ، كةد ت وف في  اب الامزة  فك 

اجستعااـ المجازم وككف عيد اليةاة لمعاف كذورة ،  الغرض مف استعماؿ
كذ ت عيدم  يكل وككف  مكا لإليكار  ك التورور ، ةاؿ ا ف عا كر في تعسور 

كةاؿ في تعسور ا وض  (ُ(: ((كاجستعااـ  يكار كتك وه كتةذور(( ُٔا وض 
التي  عو تاا : ((( ـ(  إراب اجيتواؿ مف غرض  ل  غرض ، كهك ايتواؿ 

ف اجستعااـ ا يكارم التعجو ي  ل   خر مذمل ، فاجستعااـ ايكؿ  يكار م
ّن  رإًوا ، كاجستعااـ الكاةع  عد ( ـ(  يكار  عم   مياـ مف  ف وععؿ فع
عمواـ  ف واميكا مف  ف ويرسىؿ عمواـ مف السماّ ةاصب ، كذلؾ  مكف  لمف 

 (ِ(في السماّ ك  دح كةعنا عم   هؿ ايرض((

                                                 

 . ُّ/ِٗ( التةرور كالتيكور  ُ(

 . ّّ/ِٗ( التةرور كالتيكور  ِ(
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 فك ا س ةايل وةذر كوخكؼ الم ركوف مف عذا وف ، كالمعي   
ّن  رساؿ الةاصب ، فاستعمؿ ( ـ( لوجعؿ العذاب الذايي عدو خسؼ ايرض كاع
لمعذاب ايكؿ ، كهذا وعيي في ةاؿ اجستعااـ الةوووي  فك المستعًاـ وعمـ  فك 

طمب   فك  مف  ةد العذا وف ةد كةع ، كهذا ما وعترؼ  ل المسؤكؿ ، فوساؿ لو
تعووف  ةدهما ، كالتودور :  وحاما  ميتـ ذا  ـ ذا ؟ لدا كجب  ف وككف الجكاب 
 التعووف ،  م : كجب  ف وككف الجكاب :  ميكا عذاب الخسؼ ،  ك  ف وككف 
الجكاب :  ميكا عذاب الةاصب ، كهذا وعي   فك ( ـ( عاطعض متصمض ،  ٌج  فك 

يل ةمؿ الم ركوف عم   يكار  مياـ مف اجستعااـ في ا وض  مجازم ، ك رود م
العذاب ايكؿ ، كعم   يكار  مياـ مف العذاب الذايي ، ك يت ترل  يكل 
 استعماؿ ( ـ( وككف هياؾ استعااماف : ايكؿ ة ؿ ( ـ( كالذايي :  عدها ، 
كاستعممت ( ـ( لممعادلض  وياما ، كلكف لك جعميا ( ك(  دجن مياا يلغويا 

، ك لغويا المعادلض  وياما التي ج تككف  ٌج  وف  وئوف ،  اجستعااـ الذايي
كجعميا الكّـ استعاامنا كاةدنا ؛ ييكل  استعماؿ ( ك( وككف التودور :   ةدهما 
 ميتـ ؟ كا يكار ويصب عمواما معنا ؛ ييكاما  استعمالاا وككياف  ميزلض اسـ 

يكاراف ، كهك  يكار  كاةد ،  م :  استعماؿ ( ـ( في ا وض صار استعااماف كاع
يكار ماّ جاّ ة ماا ، ك استعماؿ ( ك( وككف استعااـ كاةد   ما جاّ  عد ( ـ( كاع
ـٍ  دو  ىٍك تىٍسمىعي لىاي يكار كاةد كوكلل تعال  : (هىٍؿ تيًةسح ًمٍيايـ ملٍف  ىةى كاع

{ فاجستعااـ مجازم ، كالمراد ميل ةمؿ المخاطب عم  ًٖٗرٍكزنا(}مروـ : 
ـٍ ً ٍذ تىٍدعيكفى  يكار كؿ ما  جاّ  عد (هؿ( ، ككوكلل تعال  : (ةىاؿى هىٍؿ وىٍسمىعيكيىكي

(}ال عراّ : ِٕ} كفى رح ـٍ  ىٍك وىإي { كاجستعااـ مجازم ّٕ-ِٕ{  ىٍك وىيعىعيكيىكي
ا ةمؿ المخاط وف عم   يكار ما جاّ  عد هؿ :  م : عم   كالمراد ميل  وإن

ج وسمعكف كج ويععكف كج  يكار سمعاـ كيععاـ كإرهـ ،  معي   يكاـ 
وإركف ، كهذا العرؽ وتإ   كذر في ا وض الذايوض التي است اد  اا ا ف ةتو ض 
ـٍ  مىٍوكي اًيبى اٍل ىرل  ىٍك ويٍرًسؿى عى ـٍ جى كهي ةكلل تعال   : ( ىفىاىًميتيـٍ  ىف وىٍخًسؼى ً كي
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ّن } ًكو ـٍ كى اًص نا ذيـك جى تىًجديكٍا لىكي ـٍ  ىًميتيـٍ ٖٔةى ـٍ ًفوًل تىارىةن  يٍخرىل فىويٍرًسؿى  {  ى  ىف ويًعودىكي
مىٍويىا ً ًل  ـٍ عى وً  فىويٍغًرةىكيـ ً مىا كىعىٍرتيـٍ ذيـك جى تىًجديكٍا لىكي ـٍ ةىاًصعا ملفى الرل مىٍوكي عى

{  كالمعي  :   ميتـ خسؼ جايب ال ر  كـ  ك  رساؿ ٖٔ-ٕٔتىً وعنا(}ا سراّ : 
كم دكاعوكـ كوكفر لكـ ةكائجكـ  ل   ف ترجعكا الةاصب عموكـ  ـ  ميتـ  ف وو

فترك كا ال ةر الذم يجاكـ ميل ، كورسؿ عموكـ  ةاصعنا مف الرو  ، كةد 
رساؿ الةاصب ؛ ييكل ما  رود جعؿ   يدخمٍت ( ك(  وف خسؼ جايب ال ٌر ، كاع
يكما  يرود جعماما  ّن لخسؼ جايب ال رل  معي   وحاما ، كاع  رساؿ الةاصب عدو

لض اسـ كاةد ؛ ًلويعادىؿ  وف  ةدهما ك وف العكدة  ل  ال ةر ، كوككف  ميز 
المعي  :  وحاما  ميتـ  ةدهما  ـ ةصؼ الرو  ؟ كاجستعااـ في ا وض مجازم 
يكار ما جاّ ف ماا ،   رود ميل ةمؿ الم ركوف عم   يكار ما جاّ  عد ( ـ( كاع

يكاراف ، كلك جعميا ( ـ(  معي   ( ك(  لغويا المعادلض فعي ا وض استعااماف كاع
يكارنا كاةدنا ،  ك إلغائل ويمغ  اجستعااـ  عدها كوص   الكّـ استعاامنا كاةدنا كاع

 فّ وص  جعؿ ( ـ(  معي  ( ك( يفك في ذلؾ تغوورنا لممعي  المراد .
تيوسـ ( ـ(  صعض عاٌمض عم  )أـ( المنقطعة : :  الكجه السادس 

وٌدـ الكّـ  التعصوؿ عم  ( ـ( المتصمض ةسموف : متصمض ، كميوطعض ، كةد ت
، كسيملوٍت  اذا اجسـ ، يٌياا عاطعض تعطؼ ما  عدها عم  ما ة ماا ، كةد 
 جمع اليةاة عم   فك هياؾ ( ـ( ميوطعض غور عاطعض تعود ا إراب ، كتككف 
 معي  ( ؿ( كةدها  ك  معي  ( ؿ( كالامزة ،  م : هي لوست كالمتصمض 

   (ُ(ال وئوف ،  ك يةد اي واّ ، كج وطمىب  اا التعووفعاطعض يةد 
ت وكف مما مر تعصومل  فك  )أـ( المنقطعة وي )أـ( المتصمة نفسىا :

( ـ( المتصمض تجمع  وف معيوي العطؼ كاجستعااـ ، فاي مف جاض المعي  

                                                 

كرصػػؼ الم ػػايي ص  ُّٓكايزهوػػض ص  ْٔ( ويظػػر : معػػايي الةػػركؼ لمرمػػايي ص  ُ(
 .  ْْ/ُكمغيي الم وب  َِٓكالجي  الجايي ص  ُٕٗ
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ايكؿ تككف عاطعض يةد ال وئوف  ك يةد اي واّ ، كهي مف جاض المعي  
تجيّ لّستعااـ الةوووي كالمجازم ، فإذا كاف اجستعااـ ةوووًوا كاف  الذايي

 مذا ض سؤاؿ مكجل مف سائؿ جاهؿ  الجكاب وطمب مف المسؤكؿ تعووف  ةد 
ذا كاف اجستعااـ مجازًوا كهك الغالب  ؿ لـ  رد تال وئوف  ك  ةد اي واّ ، كاع

إمف المجاز ، كاف  مذا ض سؤاؿ مكجل مف سائؿ وعمـ  في الور ف الكروـ  جٌ 
يكما ةممل عم   الجكاب ، فاك ج ورود مف المسؤكؿ تعووف  ةد  ال وئوف ، كاع

كالةوووض  فك هذا هك الغرض مف استعماؿ ( ـ(  ويما ا يكار  ك ا ةرار ، 
هذه كردت في الور ف الكروـ ،  مكا الوكؿ  ػ( ـ( الميوطعض فاك ةكؿ مختمؽ ، 

التي اختمواا اليةاة  وف هي الةوووض التي ستتإ  مف خّؿ دراسض العركؽ 
 .الوسموف 
ا ترط  )أـ( المنقطعة كمجيئىا بعد القبر المحض : الفرؽ األكؿ : 

اليةاة لػ( ـ( المتصمض  ف تككف مس كةض  امزة استعااـ ؛ لتككف معادلض لاا ، 
جك فاي ميوطعض  ، كج داعي لاذا ال رط ؛ يفك  تعود ا إراب عمكا ة مااكاع

اجتصاؿ كالمعادلض في الةوووض ةاصمتاف مف دكياا ، كالدلوؿ عم  ذلؾ  يكل ما 
كما  جاز ةذؼ هذه الامزة ، متصمض لس واا  امزة استعااـ  جٌ مف ( ـ( عيدكت 

 س ب  وائاا عم  معياها ، كعم   فك ةذفاا ج  كاف هذا الجكاز مطمونا  جٌ 
   وئنا مف اتصالاا كتعادلاا .وغور 

 يكل لوس المراد  ف تككف المعادلض  وف ةرفي وإاؼ  ل  ذلؾ  
ـ عيل  الذايوض ـ عيل  ايكل  كالمستعاى اجستعااـ ( ـ( كالامزة ،  ؿ  وف المستعاى 

استعاامنا  إمكف ما  عدها الذم ج وككف  جٌ ،  م :  ف تككف المعادلض  وف م
؛ يفك ( ـ( وّزماا اجستعااـ ك وف مإمكف ما ف ماا ، كلمكا كاف ما ة ماا 

 ، وجيّ خ رنا كاستعاامنا ، فّ داعي  عد ذلؾ ا تراط معادلتاا لمامزة فةسب 
 عد  ّ جمع اليةاة عم   فك ( ـ( المتصمض ج تجيكمع ذلؾ كمل فود 

فتعود في هذه الةالض ا إراب عمكا ،  الخ ر المةض كتجيّ  عده الميوطعض
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يةك : ةاـ  لذلؾ جعمكها  تودور ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ؛  عيل ة ماا كاجيوطاع
: ةاـ  زود كالتودور ،   يكاا   ؿ  ـ  اّ: العرب زود  ـ عمرك ؟ كةكي عف 

يكاا   ؿ  ؿ   ؿ  عمرك؟ كالذم  راه  يكاا عم  العكس مف ذلؾ  (ُ( اّ؟  هيكاع
رجاعل إمف استعااماا ؛ تعود في هذه الةالض اجستدراؾ عم  ما ة ماا  كاع

ييكاا مكإكعض لّستعااـ عما  عدها ؛ ذـ عطؼ هذا المستعاـ  اا كرده عم  
ما ة ماا سكاّ كاف ما ة ماا استعااميا  ـ خ رنا ، كسكاّ كاف مستعامنا عيل 

ةميا :  كجب ا عموؾ طاعض رها ، كالدلوؿ عم  ذلؾ  يكل  ذا  الامزة  ـ  غو
فإيكل ما مف  ةد وتردد ؟  ـ ترود  ف تككف مف  هؿ الياركالدوؾ كعدـ عوكةاما 

 ـ ترود فتككف مف  هؿ الجيض في  فك المعي  المراد :  ترود  ف تطوع كالدوؾ 
ترود  ف تختار هذا  ـ كافك المعي  : ماذا   ؟تككف مف  هؿ الياراما ف ف تعوٌ 
ككذلؾ ةكؿ العرب :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ؟ فإفك المعي  المراد :   يكاا  هذا ؟

  ؿ  ـ  اّ ؟  ؿ ةد تككف هذه الامزة مودكرة ؛ ككذورنا ما تةذؼ همزة 
كالتيغوـ اجستعااـ في المغض ،  ؿ هذا اجستعااـ كذورنا ما ويع كر عيل  الي ر 

اليةاة جعمكا ةكؿ فك جماكر كالجدور  الذكر  ، امع فوعامل كودركل الس
 تودور :  يكاا   ؿ  ـ هي  اّ ، كاف استيادنا ، العرب :  يكاا   ؿ  ـ  اّ 

 ل   فك ( ـ( ميوطعض لككياا مس كةض  خ ر مةض ، ك( ـ( الميوطعض عيدهـ 
ك فك ( ـ( ، ، كالةوووض  فك هذا  التودور مختمؽ   عدها جممضوجب  ف وككف ما 

هيا عطعت ً( اّ( عم  (  ؿ(  م : عطعت معردنا عم  معرد ، مما ودؿ عم  
                                                 

كمعػايي الةػركؼ لمرمػايي  ِّْ/ِكالموتإػب  ُٔٗ-ُٓٗ/ّ( ويظر : كتاب سػو كول  ُ(
ك ػػرح ُّٖكايزهوػػض فػػي عمػػـ الةػػركؼ ص  ُْْ/ّك ػػرح كتػػاب سػػو كول  َِْ، ْٔص 

ك ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب  َِٓ/ّك ػػرح التسػػاوؿ ج ػػف مالػػؾ ُٖ/ٓالمعصػػؿ ج ػػف وعػػوش 
مغيػػػػػػػي الم وػػػػػػػب  ك َِٔكالجيػػػػػػػ  الػػػػػػػدايي ص  َُٖكرصػػػػػػػؼ الم ػػػػػػػايي ص  ّْْ-ّّْ/ْ
كا توػػػػاف فػػػػي عمػػػػـك الوػػػػر ف ص  َِٖ-ٕٗٗكال رهػػػػاف فػػػػي عمػػػػـك الوػػػػر ف ص  ْٓ-ْْ/ُ

 .ْٖ-ْٕ/ٖكالزوادة كا ةساف في عمـك الور ف  ِّْ-ِّّ
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 يكاا هي يعس ( ـ( التي سمكها عاطعض متصمض ، كوككف هذا ال اهد مف ةكؿ 
ّن العرب الذم لـ وذكر اليةاة غوره د عم  جكاز مجيّ ( ـ( متصمض عاطعض  لو

س كةض  الؼ اجستعااـ ، ف تككف م عد الخ ر المةض ، كج و ترط فواا  
ف كلي ا ف مالؾ  ااستيد  لواهي الةوووض التي  كهذه عيدما ةاؿ : ((كاع

الميوطعض معرد فاك معطكؼ  اا عم  ما ف ماا ،  كوكؿ  عض العرب :  يكاا 
...    ؿ  ـ  اّ فػ( ـ( هيا لمجرد ا إراب عاطعض ما  عدها عم  ما ة ماا

التودور :  ؿ  هي  اّ ، كهذه   ة ك( ؿ( ، ك فٌ اا  ميزلض الامز كزعـ ا ف جيي  يك 
ّن  دعكل ج دلوؿ عمواا كج ايوواد  لواا ، كةد  ةاؿ  عض العرب :  فك هياؾ   

ّن ، فيصب ما  عد ( ـ( ةوف يصب ما ة ماا ، كهذا عطؼ صرو  موى   كٍّ  ـ  ا
      (ُ( لعدـ ا إمار ة ؿ المرفكع((

فىاـ المتصمة بعد استدكف مجي  المنقطعة مف الفرؽ الثاني :  
 المتصمضما وموز الميوطعض مف  ل   فك مً ذهب جماكر اليةاة  بغير الىمزة :

 ف تككف مف دكياا مس كةض  استعااـ  غور الامزة كوكلل تعال  : (ةيٍؿ هىٍؿ 
عىميكٍا  ـٍ جى ـٍ هىٍؿ تىٍستىًكم الظحميمىاتي كىاليحكري  ى ًلٌمًل وىٍستىًكم ايىٍعمى  كىاٍل ىًصوري  ى

عمؿ الم رد ايوطاع ( ـ(  عد (هؿ( كاتصالاا  عد كةد  (ِ({ُٔ يرىكىاّ(}الرعد : 
الامزة فواؿ : ((كمف ذلؾ : هؿ زود ميطمؽ  ـ عمرك وا فت  ؟  إرب عف 
سؤالل عف ايطّؽ زود ، كجعؿ السؤاؿ عف عمرك ، فاذا مجرل هذا ، كلوس 

رود :  وحاما في الدار ؟ عم  مياج ةكلؾ :  زود في الدار  ـ عمرك ؟ ك يت ت
ترل  يكؾ توكؿ :  ما  ك(هؿ(  يكما توع مستايعض ،  جٌ يفك ( ـ( عدومض ايلؼ ، 

زود في الدار ؟ عم  التورور ، كتوكؿ : وا زود ،  ىسيكيكتنا كالياس وتكممكف ، 
تك لخل  ذلؾ ، كةد كةع ميل السككت ، كج توع (هؿ( في هذا المكإع ،  ج 

                                                 

 . َِٓ/ّ(  رح التساوؿ  ُ(

 . ْْ/ُكمغيي ال وب  ِْٗ/ّ( ويظر :  رح التساوؿ ج ف مالؾ  ِ(
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يكما هك :  تطرب كهك في ترل  ل  ةك  لل مف الرجز :  ىطىرى نا ك يتى ًةيكٍسرما ؟ كاع
ةاؿ طرب ؟ كذلؾ يفك ايلؼ ك( ـ( ةرفا اجستعااـ المذاف ويستعاىـ  اما عف 
جموعل ، كج وخرجاف ميل ، كلوس كذا سائر ةركؼ اجستعااـ ، يفك كؿ 

( هي سؤاؿ فك ( وفةرؼ مياا لإرب ج وتعدكل ذلؾ  ل  غوره ،  ج ترل  
عمول ، ك(مت ( سؤاؿ عف زماف ، ك(كوؼ( سؤاؿ عف  عف المكاف ج ووع  جٌ 

ةاؿ ، ك(كـ( سؤاؿ عف عدد ، ك(هؿ( تخرج مف ةد المسالض فتصور  ميزلض 
ـٍ وىكيف  ىٍوئنا  مى  اييسىاًف ًةوفه ملفى الدكٍهًر لى (ةد( يةك ةكلل  تعال  : (هىٍؿ  ىتى  عى

{ فايلؼ ك( ـ( ج ويوّف عف اجستعااـ كما تييوؿ هذه ُيساف : مكٍذكيكرنا(}ا 
الةركؼ فتككف جزاّ ، كوككف ما كاف مياا ووع عم  الياس كغورهـ ،  يةك 
( كذلؾ ، كوككف في معي  (الذم( ، كةرفا اجستعااـ  (مىف( ك(ما( ك( مح

،  ج  المذاف ج وعارةايل : ايلؼ ك( ـ( كهما ودخّف عم  هذه الةركؼ كماا
  ( ُ(((ترل  فك الوائؿ ووكؿ : هؿ زود في الدار  ـ هؿ عمرك هياؾ ؟

ّن كةاؿ : ((كذلؾ ةكلؾ :  ةوامنا ك   ؟ لـ توؿ هذا سائ ،  ةد ةعد الياسي
ا مييكرنا يكما ر وتل في ةاؿ ةواـ في كةت وجب فول غوره ...  كلكف ةمتل مك لخن كاع

سار الياس ؟ كما ةاؿ (العجاج مف كمذمل :  ةعكدنا كةد ...  ، فومتى لل ميكرنا
 الرجز( :

 ىطىرى نا ك يتى ًةيكٍسرمح   كالدهري  ا يساف دىككارمح 
)ِ) 
فإيكما ةاؿ  يكارنا عم  يعسل الطرب كهك عم  غور ةويل((
 )ّ ) 

                                                 

 . ِّٔ-ِّٓ/ِ( الموتإب  ُ(

ػػا  ك ةزينػػا ، كةيكٍسػػرمح :  ػػوه ك وػػر ، كدكارمح : كذوػػر الػػدكراف  ِ( ( الطػػرب : اجهتػػزاز فرةن
كالتومػػب مػػف ةالػػض  لػػ  ةالػػض ، كالمعيػػ  : هػػؿ وموػػؽ  ػػؾ اجهتػػزاز ، ك يػػت  ػػوه ك وػػر تػػدرؾ   

  فك دكاـ الةاؿ مف المةاؿ .

 . ُٖٖ/ِ( الموتإب  ّ(
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عمؿ الم رد كغوره ايوطاع ( ـ(  عد (هؿ( كاتصالاا  عد الامزة  العمؿ  
 المعمكلض ا توض :  

تودـ ةكؿ الم رد : ((كلوس عم  مياج ةكلؾ :  زود في الدار  ـ -ُ 
ك(هؿ(  يكما عمرك ؟ ك يت ترود :  وحاما في الدار ؟ يفك ( ـ( عدومض ايلؼ ، 

ترل  يكؾ توكؿ :  ما زود في الدار ؟ عم  التورور ،  توع مستايعض ،  جٌ 
ل  ذلؾ ، كةد كةع ميل كتوكؿ : وا زود ،  ىسيكيكتنا كالياس وتكممكف ، تك لخ

السككت ، كج توع (هؿ( في هذا المكإع ،  ج ترل  ل  ةكلل مف الرجز : 
يكما هك :  تطرب كهك في ةاؿ طرب ؟(( كمذؿ هذا   ىطىرى نا ك يتى ًةيكٍسرما ؟ كاع

ميوطعض ةكلاـ : هؿ  ا ج تككف ( ـ( فول  جٌ ةاؿ   ك عمي اليةكم : ((((كمم
ذه ج تككف  ميزلض ( ٌم( ييكؾ في ( ٌم( تذ ت  ةد عيدؾ زود  ـ  عمرك ؟ فا

ال وئوف  ك اي واّ كتدعي  ةدهما ، كهذا المعي   يكما وككف في الامزة  دجلض 
 يكؾ ةد تستعاـ ك يت مذ ت كوكلل :  ىطىرى نا ك يتى ًةيكٍسرمح ، كج وجكز  ف تذ ت 

 ( ُ(الميوطعض((  (  جٌ ، فمف ذىـك لـ وكف مع (هؿ(هؿ( لك ةمتى : هؿ طر نا ػ 
( ـ(  ج تعادؿ غور الامزة يفك  كمذؿ هذا ةاؿ الجرجايي : ((اعمـ  فك

( ، ك( ٌم(  ذ ات كاةد  معي  المعادلض  ف تتصؿ  اا كوجروا معنا مجرل ( مح
مف  وئوف  ك  كذر ، فإذا ةمتى :  زود عيدؾ  ـ عمرك ؟  معي  :  وحاما عيدؾ 

مف هذوف  غور عويل ، كالامزة لاا  صؿ في ا ذ ات  ؟ كيتى ةد  ذ تك كاةدنا
 دجلض ما ذكره مف  يكاا تجيّ لإلذ ات كوكلل :  طر نا ؟ ييكل لـ ورد  ف 
يكما  ذ ت لل ذلؾ فك كخل عمول ، كج وككف هذا ا ذ ات  وستعامل عف طر ل ، كاع

ا ، كلـ  تكف عا لمنا في (هؿ( لك ةمتى : هؿ تخرج ؟ كاف استعاامنا صروةن

                                                 

 .َِٓ/ِاح ي ي عمي اليةكم ( الموتصد  لمجرجايي في  رح رسالض ا وإ ُ(
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ذا كايت كذلؾ لـ وجز  ف توكؿ : هؿ زود عيدؾ  ـ عمرك ؟   خركجل ، كاع
 (ُ( معي  :  وحاما عيدؾ ؟ كما ةمتى :  زود عيدؾ  ـ عمرك ؟ فاعرفل((

زعـ الذّذض المتكممكف عف لساف اليةاة  فك عمض ككف ( ـ(  عد (هؿ(  
التورور ، ميوطعض ، ك يكاا  عد الامزة متصمض مجيّ الامزة لإلذ ات ، ك 

كالتك وه في ةاؿ اجستعااـ المجازم ، كعدـ مجيّ (هؿ( لإلذ ات إمف هذا 
اجستعااـ ، ج  درم ما دلوماـ  في ذلؾ ؛ يفك (هؿ( كردت لإلذ ات في ةاؿ 
اجستعااـ المجازم في مكاإع كذورة في الور ف الكروـ ،  ؿ كايت  ةكل مف 

عمت  معي  (ةد( في ةكلل الامزة في هذا المجاؿ ، ةت  ل دة  ذ اتاا  جي
ـٍ وىكيف  ىٍوئنا  مى  اييسىاًف ًةوفه ملفى الدكٍهًر لى تعال  : (هىٍؿ  ىتى  عى

ًدوثي  (ِ({ُمكٍذكيكرنا(}ا يساف :  كهي كذلؾ في ةكلل تعال  : (كىهىٍؿ  ىتىاؾى ةى
ٍصـً ً ٍذ تىسىككري ٗميكسى (}طل :  كا { كةكلل تعال  : (كىهىٍؿ  ىتىاؾى يى ىاي اٍلخى

(}ص :  ـى ُِاٍلًمٍةرىابى ٍوًؼ ً ٍ رىاًهو ًدوثي إى { كةكلل تعال  : (هىٍؿ  ىتىاؾى ةى
(}الذاروات :  ًموفى ييكًد(}ال ركج : ِْاٍلميٍكرى ًدوثي اٍلجي { كةكلل تعال  : (هىٍؿ  ىتىاؾى ةى

( فػاجستعااـ في (هؿ( في هذه المكاإع جموعاا كاف الغرض ميل يعس ُٕ
عر :   طر نا ؟ استعااـ  رود ميل ا ذ ات كالتورور غرض الامزة في ةكؿ ال ا

ًمٍمتـي مكا فىعىٍمتـي ً ويكسيؼى كى ىًخوًل ً ٍذ  ىيتيـٍ  ، كمف ذلؾ ةكلل تعال  : (ةىاؿى هىٍؿ عى
(}وكسؼ :  اًهميكفى { فود جاّ في الدر المصكف  فك استعااـ (هؿ( هيا  رود ٖٗجى

خواـ وكسؼ عمول السّـ ، كه  اذ ات ،  ذ ات عمماـ  ما فعم ل التورور كا 

                                                 

 .ُِٓ-َِٓ/ِ( الموتصد  ُ(

كالموتإػػػػػب لمم ػػػػػرد  تةووػػػػػؽ هػػػػػركف  ِِٖ( ويظػػػػر : مجػػػػػاز الوػػػػػر ف ي ػػػػػي ع وػػػػػدة ص  ِ(
كمعػػػػايي الوػػػػػر ف   َِْ/ِٗكجػػػػامع ال وػػػػاف لمط ػػػػرم  ٖٓ/ُ، ك تةووػػػػؽ  ػػػػدوع  ْْ-ّْ/ُ

عرا ػػل لمزجػػاج  ،  ّٓٔ/ْ، كالك ػػاؼ لمزمخ ػػػرم  ُِٕ، كايزهوػػض لماػػركم ص  ََِ/ٓكاع
 . ُْٕ-َْٕكرصؼ الم ايي لممالوي ص 
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يكما  ذ ت لاـ ذلؾ فك كخاـ عمول ،  فاك لـ ورد  ف وستعاـ عف عمماـ ،  كاع
 (ُ(كةاؿ همزة اجستعااـ

د ايوطاع ( ـ(  عد (هؿ( كاتصالاا  عد الامزة لككف عمؿ الم رٌ  -ِ
(هؿ( غور خالصض لمعي  اجستعااـ مذؿ الامزة ، كهذا ما صركح  ل  وكلل 

فايلؼ ...  المذككر : ((ك(هؿ( تخرج مف ةد المسالض ، فتصور  ميزلض (ةد(
ك( ـ( ج ويوّف عف اجستعااـ ، كما تييوىؿ هذه الةركؼ فتككف جزاّ ، كوككف 

( كذلؾ((  ما كاف مياا ووع عم  الياس كغورهـ ، يةك (مىف( ك(ما( ك( مح
( كذلؾ((  مٌ  ور خالصض : هي مذؿ (هؿ( غ تامكؿ ةكلل : ((ك( مح

، كتككف لمياس كلغورهـ  فتككف استعاامنا ك رطنا كمكصكجن  لمعي  اجستعااـ ،
( كما تودـ  إجماع اليةاة كالمعسروف التودور ايكةد  ، لكف مع ذلؾ كايت ( مح
كالعيكاف ايمذؿ الذم  ذ تكا  ل ككف ( ـ( متصمض لوست ميوطعض ، كهذا ما 

 وكلل المذككر : ((كمف ذلؾ : هؿ زود  صركح  ل الم رد يعسل في هذا المواـ
فت  ؟  إرب عف سؤالل عف ايطّؽ زود ، كجعؿ السؤاؿ  ميطمؽ  ـ عمرك وا

عف عمرك ، فاذا مجرل هذا ، كلوس عم  مياج ةكلؾ :  زود في الدار  ـ 
عمرك ؟ ك يت ترود :  وحاما في الدار ؟(( فمـ وجعؿ ( ـ(  عد (هؿ( متصمض 

( كهذا مٌ ييكاا لوست  تودور (  ( ، كجعماا  عد الامزة متصمض ييكاا  تودور ( مح
ا   ك عمي  وكلل م  كر ((كمما ج تككف ( ـ( فول  جٌ المذكا صركح  ل  وإن

ميوطعض ةكلاـ : هؿ عيدؾ زود  ـ  عمرك ؟ فاذه ج تككف  ميزلض ( ٌم( ييكؾ 
صركح  ل  في ( ٌم( تذ ت  ةد ال وئوف  ك اي واّ كتدعي  ةدهما(( كهذا ما

( ـ(ج تعادؿ غور الامزة يفك  ا  وكلل المذككر : ((اعمـ  فك الجرجايي  وإن
( ، ك( ٌم(  ذ ات كاةد تتصؿ  اا كوجروا معنا مجرل ( مٌ  معي  المعادلض  ف

مف  وئوف  ك  كذر ، فإذا ةمتى :  زود عيدؾ  ـ عمرك ؟  معي  :  وحاما عيدؾ 

                                                 

 .ُٓٓ/ٔ( ويظر :  ُ(
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( مع  يكاا غور  غور عويل(( فإذا كايت ( مٌ ؟ كيتى ةد  ذ تك كاةدنا مف هذوف 
خالصض لمعي  اجستعااـ تعد عيكاينا لّستعااـ المتصؿ ، فكذلؾ تككف (هؿ( 
ف كايت غور خالصض لمعي  اجستعااـ ، فاليةاة  ا لّستعااـ المتصؿ ، كاع  وإن

 كما اختموكا لػ( ـ( ايكجل اختموكا معااعمماا 
صركح  ل الم رد  وكلل المذككر  كةكع (هؿ( مستايعض ، كهذا ما -ّ

((يفك ( ـ( عدومض ايلؼ ، ك(هؿ(  يكما توع مستايعض(( كالمعركؼ  فك ةإوض  
اّ : ((( ـ( في المعي  (هؿ( ك لؼ اجستعااـ في اجستئياؼ كاةدة ، ةاؿ العرٌ 

فمك ا تد ٌت كّمنا لوس ة مل كّـ ، ذـ استعامتى ...  تككف رًدا عم  اجستعااـ
(}التك ض :  (ُ(وكف  جك  ايلؼ  ك  ػ(هؿ(((لـ  ٍ تيـٍ سو ـٍ ةى { مف ُٔكةاؿ : ((( ى

كسط في الكّـ فويجعؿ  ػ( ـ( لوعرؽ  ويل ك وف اجستعااـ تاجستعااـ الذم و
مكا  الم تد  الذم لـ وتصؿ  كّـ ، كلك  رود  ل اج تداّ لكاف  مكا  ايلؼ ، كاع

 و تد   ل الكّـ كوستايؼ . فػ(هؿ( كالامزة كّهما (ِ( ػ(هؿ(((
 ي  اليةاة جعؿ ( ـ(  عد (هؿ( ميوطعض  ياّ عم   فك (هؿ(  -ْ

غور خالصض لمعي  اجستعااـ ، كالةوووض  فك (هؿ( مذؿ الامزة خالصض لمعي  
اجستعااـ ، كالدلوؿ عم  ذلؾ  يكاا ةرؼ ،  مكا الوكؿ  خركجاا  ل  معي  (ةد( 

 ةاؿ اجستعااـ المجازم ، كما  يكل ةكؿ مردكد . ف ص  فإيكما وككف هذا في 
عمؿ الم رد كما تودـ ايوطاع ( ـ(  عد (هؿ( كاتصالاا  عد الامزة  -ٓ

 وكلل المذككر : ((كمف ذلؾ : هؿ زود ميطمؽ  ـ عمرك وا فت  ؟  إرب عف 
سؤالل عف ايطّؽ زود ، كجعؿ السؤاؿ عف عمرك ، فاذا مجرل هذا ، كلوس 

 زود في الدار  ـ عمرك ؟ ك يت ترود :  وحاما في الدار ؟  عم  مياج ةكلؾ :
يفك ( ـ( عدومض ايلؼ ، ك(هؿ(  يكما توع مستايعض(( كالةوووض  فك  رادة 

                                                 

 .ٕٓ/ُ( معايي الور ف  ُ(

 . ُِٖ/ِكويظر  ِٖٔ/ُ( معايي الور ف  ِ(
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ا إراب غور متعموض ال تض  ػ(هؿ( ككذلؾ عدـ  رادة معي  ا إراب غور 
يكما  ما  كج ل الم رد عم  المتكمـ كعم  المذ اؿ ، كالدلوؿ متعموض  الامزة ، كاع

عم  ذلؾ  فك الم رد كما جعؿ ( ـ( ميوطعض  عد (هؿ( هيا جعماا كذلؾ  عد 
الامزة فوما  عد فواؿ : ((فإف  ردت  ف تجرول عم  استعااموف ةمتى :  زود 

ـك  دركل ال ؾ في  عيدؾ عمرك وا فت  ؟ استعاـ  ككجن  عيدؾ  ـ عف زود ذ
ل ةاؿ :  زود عيدؾ  ؿ  عيدؾ عمرك فاإرب عف زود كرجع  ل  عمرك ، فكايك 

ةت   ٌيل  فالوإوض  ذف متعموض  إرادة معي  ا إراب كلوس  ػ(هؿ(( ُ(عمرك؟((
الذم جعمل  معي  :  ي   المذاؿ :  زود عيدؾ  ـ عمرك ؟لك  رود هذا المع

عيدؾ  ؿ   وحاما في الدار ، لكجب جعؿ ( ـ( فول ميوطعض كايكل ةاؿ :  زود
 .     عمرك عيدؾ؟ 

ككذلؾ ذكر الجرجايي ك وخل   ك عمي اليةكم  فك ( ـ(  عد (هؿ( 
ميوطعض في يةك : هؿ زود عيدؾ  ـ عمرك ؟ ييكل لـ وجز  ف تككف  تودور : 
 وحاما عيدؾ ؟ كمتصمض في يةك :  زود عيدؾ  ـ عمرك ؟  ييكل  جاز  ف 

المذاؿ الذايي تككف  تودور :  وياما عيدؾ ؟ لماذا ؟ لماذا جاز هذا التودور في 
ًعمٍت ( ـ( فول متصمض؟! لوس ذمض  مف دكف المذاؿ ايكؿ الذم عم   ساسل جي
 مح مسكغ كاف ، سكل  فك سو كول كاليةاة مف  عده  كج كا  ف وككف المتكمـ 
في المذاؿ ايكؿ  راد معي  ايإراب ، كلـ ورده في المذاؿ الذايي ، كهذا 

ييكل كما جاز  رادة معي  ا إراب   ب غور متعمؽ  ػ(هؿ(اوعيي  فك ا إر 
في المذاؿ : هؿ زود عيدؾ  ـ عمرك ؟ جاز  رادتل  الودر يعسل في المذاؿ : 

وف :  ؿ  عيدؾ عمرك  زود عيدؾ  ـ عمرك ؟ كجاز  ف وككف التودور في المذال
غور متعموض  ػ(هؿ(  ك الامزة ، كج  عطؼ جممض عم   جممض ،  ك  ، فالوإوض

                                                 

 .َِْ/ِ( الموتإب  ُ(
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يكما الوإوض متعموض  إراعطؼ معرد عم   دة معي  ا إراب  ك عدـ معرد ، كاع
 . رادتل 

؟  استعااـةرؼ ( ـ( عم  (هؿ( ككّهما دخؿ وواؿ : كوؼ تكةد  
 يةك ةكؿ عيترة :

 هؿ غادر ال عراّ مف ميتىردكـً     ـ هؿ عرفت الدار  عد تكهحـ  
ا ف وعوش ةاؿ ك  (ُ(كةد عممكا ذلؾ ككف (هؿ( غور خالصض لمعي  اجستعااـ

ا ممٌ : اجستعااـ ، كا خر : العطؼ ، ف((ةوؿ ( ـ( فواا معيواف :  ةدهما 
  (ِ( ةتوج  ل  معي  العطؼ فواا خمع مياا دجلض اجستعااـ((ا

 فك استعااـ ( ـ( مطمؽ ، فاك كاستعااـ الامزة ج ودؿ عم  كالةوووض 
ستعااـ عم  كؿ ا  يّ غور اجستعااـ المجرد ، كلككياا كذلؾ جاز  ف تدخؿ

اجستعااـ ، فتدخؿ عمول لاذا المعي  الخاص موود  معي  خاص غور معي  
يةك : ((كوؼ صيعتى ، كدخكلاا عم  (كوؼ( لدجلتاا عم  الكوعوض كالةاؿ ، 

كدخكلاا عم  (مىف( لدجلتاا عم  الذات العاةمض  (ّ( ـ كوؼ صيع  خكؾ((
وككف  ةكل  فك اجستعااـ  ػ(هؿ(  لما تموزت  ل مف ذلؾكدخكلاا عم  (هؿ( 

ة  ( ـ( لذلؾ تستعمؿ مف دكياا كمف دكف الامز ك  د تمكينا مف اجستعااـ  ػ
ةكلل مف كمف  كاهد دخكلاا عم  (هؿ( كغورها ((فوما عظـ   ايل ، 

 ال سوط : 
 هؿ ما عممتى كما استكدعتى مكتكـ    ـ ة مياا  ذ ياٍتؾ الوكـ مصركـي       
 (ْ(ك ور  ك  لـ ووض ع رتل      ذر اية ض وكـ ال وف م ككـي  ـ هؿ        

                                                 

 .ُُِ( ويظر :  رح الوصائد الع ر لمت روزم ص  ُ(

 . َُّ-َُِ/ٓ(  رح المعصؿ  ِ(

 .ِّٔ/ِ( ويظر : الموتإب  ّ(

 مومض العةؿ ، كم كـك : م ككر  ك مجازل  ععمل.(  ال وتاف لع ْ(
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 كةاؿ (مف الكامؿ( : ...   فادخؿ ( ـ( عم  (هؿ(
 كوؼ العرار   طف مكض  عدما   هـك الذوف تيةبح  ا يجاد    
ا   سىوىمنا خّفىايـي كسيٍوميؾى  ادم((        ( ُ(  ـ كوؼ ص رؾ  ذ ذكوتى معالجن

ادىٍلتيـٍ ككذلؾ دخمت عم  (مى  ف( اجستعااموض في ةكلل تعال  : (هىا ىيتيـٍ هىػؤيجّ جى
ـٍ  مىٍوًا ٍيايـٍ وىٍكـى اٍلًووىامىًض  ىـ مكف وىكيكفي عى اًدؿي الٌملى عى وىاًة الدحٍيوىا فىمىف ويجى ٍيايـٍ ًفي اٍلةى عى

ّن(}اليساّ :  ًكو  { َُٗكى
ّن ع يكل كاف وي غي    م   فك ( ـ( ف يتخذ مف ال كاهد السا وض دلو

ّن  عم  جكاز استعمالاا في عطؼ اجستعااـ  الامزة  ةرؼ عطؼ ، كدلو
مف سكرة ال ورة  َُٖكغورها ، كهذا ما ذهب  لول العراّ فواؿ في توسور ا وض 

ٍوبى ًفوًل ًمف ركبل ُ((كمف ذلؾ ةكؿ ا عز كجؿ : (الـ } { تىيًزوؿي اٍلًكتىاًب ج رى
ـٍ وى ِاٍلعىالىًموفى } (}السجدة : {  ى ؽح ًمف رك لؾى { ّ-ُويكليكفى اٍفتىرىاهي  ىٍؿ هيكى اٍلةى
كلوس ة ماا استعااـ ، فاذا دلوؿ عم   يكاا استعااـ م تد  عم  ( ـ( فجاّت 

ـٍ  ىفك الٌملى لىلي ميٍمؾي السكمىاكىاًت  ـٍ تىٍعمى كّـ ةد س ول ، ك مكا ةكلل تعال  : ( ىلى
ا لىكيـ ملف مى ًليٍّ كىجى يىًصورو } كىايىٍرًض كى ـٍ تيًروديكفى  ىف َُٕديكًف الٌمًل ًمف كى {  ى

ؿك  اًف فىوىٍد إى مىف وىتى ىدكًؿ اٍلكيٍعرى ً اً ومى ـٍ كىمىا سيًئؿى ميكسى  ًمف ةىٍ ؿي كى تىٍساىليكٍا رىسيكلىكي
ف  ئتى َُٖسىكىاّ السكً وًؿ(}ال ورة :  { فإف  ئت جعمتل عم  مذؿ هذا ، كاع

ـٍ تىٍعمىـٍ ةمت : ة مل  ككذلؾ ةكلل ( استعااـ فردك عمول ، كهك ةكلل تعال  : ( ىلى
اجن كييكا يىعيدحهيـ ملفى ايٍ رىاًر } ا لىيىا ج يىرىل ًرجى ةىاليكا مى ـٍ ِٔتعال   : (كى ٍذيىاهي {  ىتكخى

(}ص :  اري ٍيايـي ايٍ صى ـٍ زىاغىٍت عى ا { فإف  ئتى جعمتل استعاامن ّٔ-ًِٔسٍخًرًوا  ى
ا لىيىا ج  د  ةد س ول كّـ ،م ت ف  ئت جعمتل مردكدنا عم  ةكلل : (مى كاع

                                                 

كال وتػاف  ّٖ/ٕكالػدر المصػكف ُّٕكويظر : ايزهوض ص  ِّٕ-ِّٓ/ِ( الموتإب  ُ(
 لعمر  ف   ي ر وعض ، كا يجاد : السور يةك يجد.
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يىرىل(((
 م : جاز رد ( ـ( عم  غور الامزة مف  دكات اجستعااـ ، كردها ( ُ(

كةاؿ المالوي : ((اعمـ  فك ( ـ( وككف لاا في ، هيا عم  (ما( اجستعااموض 
مض عاطعض في الكّـ ذّذض مكاإع :   المكإع ايكؿ :  ف تككف متص

ممتوف ، كوككف الكّـ  اا معادجن ... اجستعااـ ، كتوع  وف المعردوف ، كالج
كووع ف ماا ةرؼ اجستعااـ ظاهرنا  ك مودكرنا ، كج و ترط  ف تتودماا الامزة ج 
ف كاف المعي   غور ،  ؿ تتودـ (هؿ(  ذا كةع اجستعااـ عف كؿ جممض ، كاع

 المعادلض كما ةاؿ : 
 ؿ ما عممتى كما استكدعتى مكتكـ    ـ ة مياا  ذ ياٍتؾ الوكـ مصركـي ه       

 (ِ(يفك المعي  :  م هذوف كاف ؟((
دكف المتصمة بعد ومزة مجي  المنقطعة مف  لفرؽ الثالث :ا 

ذكر ا ف مالؾ  فك ( ـ( الميوطعض تعترؽ  اءستفىاـ اإلنكارم أك التقريرم :
ؿه ((صال  عف المتصمض  اف وككف  ـٍ  ىٍرجي مكإعاا لميعي كوكلل تعال  : ( ىلىاي

ـٍ لىايـٍ  ذىافه  كفى ً اىا  ى ـٍ  ىٍعويفه ويٍ ًصري ـٍ لىاي ـٍ لىايـٍ  ىٍودو وىٍ ًط يكفى ً اىا  ى وىٍم يكفى ً اىا  ى
كًف(}ايعراؼ :  ّى تييًظري ـٍ ذيـك ًكوديكًف فى { ُٓٗوىٍسمىعيكفى ً اىا ةيًؿ اٍدعيكٍا  يرىكىاّكي

( في هذه المكاإع الذّذض ميوط فػ( ـ( ككذا  ذا كاف عض ؛ ييكاا ج تصم  لػ( مح
افيكفى  ىف  ـٍ وىخى معي  ما فول تورور كوكلل تعال  : ( ىًفي ةيميكً ًاـ مكرىضه  ىـً اٍرتىا يكا  ى

(}التكر :  ـي الظكاًلميكفى ـٍ كىرىسيكليلي  ىٍؿ  يٍكلىًئؾى هي مىٍوًا   (ّ({((َٓوىًةوؼى المكلي عى
 فك مف  يكاع ( ـ( الميوطعض (( ف  فذكر كت عل في ذلؾ ا ف ه اـ  
ؿه وىٍم يكفى ً اىا تككف  ـٍ  ىٍرجي مس كةض  امزة لغور استعااـ يةك ةكلل تعال  : ( ىلىاي

ـٍ  ذىافه وىٍسمىعيكفى  ً  ـٍ لىاي كفى ً اىا  ى ـٍ  ىٍعويفه ويٍ ًصري ـٍ لىاي ـٍ  ىٍودو وىٍ ًط يكفى ً اىا  ى ـٍ لىاي اىا  ى
                                                 

 .ٖٓ-ٕٓ/ُ( معايي الور ف  ُ(

 .ُٕٗ-ُٖٕ( رصؼ الم ايي ص  ِ(

 . ِْٗ/ّ(  رح التساوؿ  ّ(
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كًف(  ذ الامزة لإليكار ، فاي  ميزلض  ّى تييًظري ـٍ ذيـك ًكوديكًف فى ةيًؿ اٍدعيكٍا  يرىكىاّكي
  (ُ(((كالمتصمض ج توع  عده اليعي

كتا عل مالؾ ادعاه ا ف ما كةد كةعت في مكاإع كذورة ، ف ؿ توع  
ا  عد همزة  (ِ(فول ا ف ه اـ كغوره ج معي  لل ؛ يفك ( ـ( المتصمض كردت  وإن
ٍوره  ىـً الٌملي اٍلكىاًةدي ككما تودـ لمتورور كا يكار  وكلل تعال  : ( ى ىٍر ىابه محتىعىرلةيكفى خى
(}وكسؼ :  ،  لمتورورالمتصمض ستعااـ مجازم ،  كهك في ( ـ( فاج {ّٗاٍلوىاكاري

اد ميل ةمؿ المخاطب عم  ا ةرار  افك كهك في الامزة  لإليكار ، كالمر 
اجستعااـ ذلؾ ر ك وض اير اب المتعرةوف ، ككر ك وض ا الكاةد الواار خور مف 

(}الكاةعض : في ( ـ( في  ـٍ يىٍةفي اٍلمييً ؤيكفى تىاىا  ى رى ةكلل تعال  : ( ى ىيتيـٍ  ىي ىٍاتيـٍ  ىجى
ةمؿ المخاط وف عم  ميل د لمتورور ، كهك في الامزة  لإليكار ، كالمرا{(( ِٕ

 ا ةرار  افك المي ح هك ا كلوسكا هـ .  
ـى  ىـً ايييذىوىٍوًف  ىمكا اٍ تىمىمىٍت كمف ذلؾ ةكلل تعال  :   رك ٍوًف ةى (ةيٍؿ  لذككىرى

(}اييعاـ :  اًدًةوفى ـي ايييذىوىٍوًف يى لؤيكًيي ً ًعٍمـو ً ف كييتيـٍ صى ا مىٍوًل  ىٍرةى فػ( ـ(  (ّ({((ُّْعى
فود كاف  هؿ مزة لإليكار ، اكفي الاا كاجستعااـ فو في هذه ا وض متصمض

ياذاا تارة  خرل ، ككّ الجيسوف تارة  الجاهموض وةرمكف ذككر اييعاـ  تارة ، كاع
 رود ميل ةمؿ  فايكر ا س ةايل عمواـ ذلؾ كمل ، فاجستعااـ  يكارم، ذالذض 

 ( ْ(ّذض عم  ةد سكاّالم ركوف عم   يكار هذه ايمكر الذ

                                                 

 . ْْ/ُ( مغيي الم وب  ُ(

 . ِّّ( ويظر : ا تواف في عمـك الور ف لمسوكطي ص  ِ(

 .  ِّّ( ايتواف ص  ّ(

 ُٖٔ/ِك يػػػكار التيزوػػػػؿ  ُٕ/ِكالك ػػػػاؼ  ُ( ويظػػػر : معػػػايي الةػػػػركؼ لمرمػػػايي ص  ْ(
 . ُٓٗ/ٓكالدر المصكف  ّْٔكمدارؾ التيزوؿ ص 
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إمف   جٌ ميوطعض لـ ترد في الور ف الكروـ متصمض كايت  ـ فػ( ـ( 
  اجستعااـ المجازم ، كهك في كؿ مكإع  وككف  مكا  لمتورور  ك ا يكار . 

)أـ( المنقطعة مير عاطفة : ك)أـ( المتصمة عاطفة الرابع : الفرؽ 
ةسموف عاطعض متصمض ، هذا هك ال ائع في كتب اليةك  فك ( ـ( عم  

كالةوووض  فك ( ـ( متصمض كايت  ـ ( ُ(كميوطعض ميعصمض  م : غور عاطعض
ميوطعض كما سمكها فإيكل ج  د مف  ف تككف عاطعض ، ك ك ر دلوؿ عم  ذلؾ 

في كسط الكّـ  اياا  اف كاك العطؼ  ج توع  جٌ  جماعاـ عم   فك ( ـ( 
((كالكجل الذايي مف  وكلل : ب سو كول  ارح كتاكهذا ما صركح  ل السورافي 

لؼ  ذا كجاي اجستعااـ  ػ( ـ(  ف تككف ميوطعض مما ف ماا ، كميزلتاا ميزلض اي
 فك ايلؼ تككف  في ا تداّ ، ك( ـ( ج تككف ا تداّ  اتصمت  كّـ ة ماا ،  جٌ 

؛ ييكاا لمعطؼ ، في الكجل ايكؿ (وعيي المتصمض( تعطؼ اسمنا عم  اسـ ، 
ّن   ك عم  فعؿ ، كهما مف جممض كاةدة ، كالكجل الذايي (وعيي الميوطعض(  فع

ك وكلل : ((كلك ذكرت في مكإع ( ـ( الميوطعض  (ِ(((تعطؼ جممض عم  جممض
 لؼ اجستعااـ لجاز كلـ وتغور المعي  ، كوكلؾ :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ، 

ـٍ وىويكلكفى افتراه( فإذا كايت ، ككذلؾ :  ووكلكف افتراه  مكاف ةكلل تعال  : ( 
ذا كايت  ذا ...  فاي مستايعض غور معطكفض ايلؼ  ػ( ـ( فاي معطكفض ، كاع كاع

ٍموىض((  م : عّةض ،  (ّ( كايت  استعااـ مستايؼ لـ وكف  وياما ك وف ايكؿ عي
مما  كمذؿ هذا ةاؿ ايعمـ ال يتمرم : ((كالكجل الذايي :  ف تككف ميوطعض

 فك ايلؼ تككف  يلؼ  ذا اتصمت  كّـ ة ماا  جٌ ة ماا ، كميزلتاا ميزلض ا
؛ ييكاا لمعطؼ ، فعي الكجل ايكؿ (وعيي ا تداّ ك( ـ( ج تككف ا تداّ 

                                                 

 . َِٔلجي  الدايي ص كا ُٕٗ( ويظر عم  س وؿ المذاؿ : رصؼ الم ايي ص  ُ(

 . ُْٓ/ّ(  رح كتاب سو كول  ِ(

 . ُْٔ/ّ(  رح كتاب سو كول  ّ(
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المتصمض( تعطؼ  وئنا عم   يّ كهما مف جممض كاةدة ، كفي الكجل الذايي 
الجرجايي : ((كودلؾ كةاؿ   (ُ( (وعيي الميوطعض( تعطؼ جممض عم  جممض((

عم   فك ( ـ( لوس كالامزة عم  ا طّؽ  يكؾ لك ةمتى :  يكاا   ؿ  هي  اّ 
ذا ةمتى :  يكاا  ؟ لـ تكف ةد عطعت ةكلؾ :  هي  اّ ؟  الجممض التي ة ماا ، كاع

كةاؿ ا ف وعوش :  (ِ(  ؿ  ـ هي  اّ ، كيٌت ةد عطعت هذه عم  ايكل ((
ايي :  مف إر ي ( ـ( كهي الميوطعض ، فإيكما ةوؿ لاا ((ك مكا الإرب الذ

كمذؿ ذلؾ ةكؿ ... ة ماا خ رنا كاف  ك استعاامنا ميوطعض ؛ ييكاا ايوطعت مما
هي( ييكل ج ووع  عد ( ـ( فّ  د مف  إمار (...    ؿ  ـ  اّالعرب :  يكاا 

ا تعطؼ لكجل  يكمالجممض ، ييكل كّـ مستايىؼ ؛  ذ كايت ( ـ( في هذا ا  جٌ 
ايوطاعاا عما ة ماا فإيكاا تككف  دى عي فتككف ( ـ( ماما  ى  (ّ(((جممض عم  جممض

كذكر  عإاـ  فك ...  اج تداّاجستئياؼ  ك كاك كاك ((كػػ(الكاك( التي سمكها 
هذه الكاك ةسـ  خر غور كاك العاطعض ، كالظاهر  يكاا الكاك التي تعطؼ 

يك التي ج مةؿ لاا مف ا عراب ، ل الجمؿ ما سيملوت كاك مجرد الر ط  ، كاع
 ٌّ  (ْ( ما  عدها مف المعردات معطكؼ عم  ما ة ماا(( ويتكهـ  فك  اجستئياؼ لئ

( كر(  يكاا لوست لعطؼ  رجع ، فالكاك هيا عاطعض  جٌ   كريةك : سافر زود ك 
يكما هي لعطؼ جممض  :  كر رجع ،  عم  جممض : سافر زود ، عم  (زود( ، كاع

لوست لعطؼ معرد عم   يكاا  سموت ميوطعض عاطعض  جٌ  ككذلؾ ( ـ( التي
 . سكاّ كاف  وياما لعظ م ترؾ  ـ ج  معرد  ؿ هي لعطؼ جممض عم  جممض 

                                                 

 .ِّْ( اليكت في تعسور كتاب سو كول ص  ُ(

 .ِْٗ-ِْٖ/ِ( الموتصد  ِ(

 .ُٖ-ُٕ/ٓ( ويظر  رح المعصؿ  ّ(

 .ُّٔ( الجي  الدايي ص  ْ(
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(  : القامسالفرؽ   جعؿ المتصمة مف دكف المنقطعة بتقدير )أم 
عيدكت متصمض عاطعض لصةض  جمع اليةاة عم   فك ( ـ( اءستفىامية : 

( اجستعااموض ، كجعمت ميوطعض لعدـ صةض هذا التودور فواا  (ُ(تودورها  ػ( مح
كايكؾ ...  ةاؿ سو كول في  اب المتصمض : ((كتوكؿ :  إر تى زودنا  ـ ةتمتل ؟

كةاؿ الم رد : (( ج ترل  يكؾ  ذا ةمتى : سكاّ ( ِ(ةمتى :  مح ذاؾ كاف  زود ؟((
تى  ـ  جئتى ؟ فمعياه سكاّ عميك  مح ذاؾ كاف ؟ كما توكؿ : ما عمي  ذه 

 ( ّ(  الي  ةمتى  ـ ةعدتى ؟ ،  م : ما   الي  مح ذاؾ كاف ؟((
ك يت ترل  فك هذا التودور :  مح ذاؾ كاف ؟ عاـ ، جاز جعمل تودورنا 

 لػ( ـ( الميوطعض  ودر جكاز جعمل تودورنا لػ( ـ( المتصمض 
كةاؿ سو كول مست ادنا لػ( ـ( المتصمض : ((كمذؿ ذلؾ ةكؿ ال اعر 

 ةساف (مف الخعوؼ( : 
ـي     ٍزًف تىٍوسه    ـ لةايي  ظار غوب لئو  ما   الي  يىبك  الةى

عطؼ  ك يت ترل  يكل ج وص ٌ ( ْ(كايكل ةاؿ : ما   الي  مح الععموف كاف ؟((
( الععؿ (لةايي( عم  الععؿ  العاعموف ؛ لذلؾ ج ومكف جعمل جختّؼ ( يىبك

عطؼ (لئوـ( عم  (توس(  مف  اب عطؼ فعؿ عم  فعؿ ، كج وص 
ومكف جعمل مف  اب عطؼ اسـ عم  اسـ ؛ مما ج جختّؼ الععموف ، لذلؾ 

وتةتـ  ف تككف ( ـ( كاةعض  وف جممتوف فعموتوف ، فإذا ص  جعؿ ( ـ( 

                                                 

،  َِْ/ِكالموتإػػػػب  ُٓٗ،  ُّٗ/ّ( ويظػػػػر عمػػػػ  سػػػػ وؿ المذػػػػاؿ : كتػػػػاب سػػػػو كول  ُ(
 .ُّٔ،  ُُّكايزهوض ص  ُِْ

  ُْٗ/ّ( كتاب سو كول  ِ(

 . ِْْ/ِ( الموتإب  ّ(

كالةػٍزف : مػا غمػظ مػف ايرض ،  ُّّكويظػر : ايزهوػض ص  َِٓ/ّ( كتاب سػو كول  ْ(
 كلةايي :  تميي ، كي وب التوس : صكتل .
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لودر يعسل جعمل تودورنا لكؿ المتصمض هيا  تودور :  مح الععموف كاف ؟ ص   ا
 ( ـ( ميوطعض كةعت  وف  جمموتوف فعموتوف 

كةاؿ ا ف مالؾ : ((ك( ـ( : متصمض كميوطعض فالمتصمض : المس كةض  
))) كةاؿ : ((ك( ـ( المعتمد عمواا في العطؼ (  ُ( امزة صال  مكإعاا لػ( مح

مكإعاا  ك رط ذلؾ  ف وككف مت كعاا مس كةنا  امزة صال ...  هي المتصمض
) كةد وككف مصةك اهما فعموف لعاعموف مت اويوف كوكؿ ةساف : ما ...  لػ( مح

كةد وككف مصةك اهما جممتوف ا تدائوتوف كوكؿ ال اعر (متمـ ...    الي  يىبك 
  ف يكورة مف الطكوؿ( : 

ّو     ـ هك ا ف كاةع  كلستي   الي  عد فودم مالكنا      مكتي يا
ا(  : كمذمل (ةكؿ ال اعر ايس  كد  ف وععر مف الطكوؿ  وإن

ف كيتي دارونا    يعوثي  ف ساـ  ـ  عوثي  ف ًميور        لعمرؾ ما  درم كاع
فاذه اي وات  كاهد عم  كةكع ( ـ( المتصمض  وف جممتوف ؛  ذ كاف المعي  : 

  (ِ( مح ، كا ف ساـ كا ف ميور خ راف ج صعتاف((
في د غور ا ف مالؾ عييخور في ال اهد ا فك هاتوف الجممتوف   جٌ  

 فك ا ف ه اـ  ككد كةكع ( ـ(   جٌ  (ّ(ةكـ المصدر المؤكؿ كتاكوؿ المعردوف
المتصمض في  كاهد  خرل  وف جممتوف لوستا في تاكوؿ معردوف فواؿ : ((( ـ( 
عم   ر عض  كجل :  ةدها  ف تككف متصمض كهي ميةصرة في يكعوف ، كذلؾ 
ًزٍعيىا  مىٍويىآ  ىجى ييكاا  مكا  ف تتودـ عمواا همزة التسكوض يةك ةكلل تعال  : (سىكىاّ عى

 ك تتودـ عمواا همزة ويطمىب  اا ك ػ( ـ( التعووف ...  {ُِصى ىٍريىا(}  راهوـ :   ىـٍ 
ك( ـ( (هذه( توع  وف معردوف ، كذلؾ هك ...  يةك :  زود في الدار  ـ عمرك

                                                 

 .ِْٓ/ّ(  رح التساوؿ  ُ(

 . ِْٖ-ِْٕ/ّ(  رح  التساوؿ  ِ(

 . ُْ/ُ( مغيي الم وب  ّ(
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ٍمونا  ىـً السكمىاّ(}اليازعات :  { ك وف ِٕالغالب يةك ةكلل تعال  : ( ى ىيتيـٍ  ى ىدح خى
ا فعموتوف كوكلل : جممتوف لوستا في تاكوؿ   المعردوف كتككياف  وإن

ميـي   ا فاركةيي   فومتي  هي سىرٍت  ـ  عاديي ةي  فومتي لمطوؼ ميرتاعن
 كاسموتوف كوكلل :

ف كيتي دارونا    يعوثي  ف ساـ  ـ  عوثي  ف ًميور   لعمرؾ ما  درم كاع
  (ُ( كالمعي  :   مح اليسى ىوف هك الصةو  كمذمل  وت زهور السا ؽ((

فعموتوف كايت  ـ جعؿ ( ـ( المتصمض الكاةعض  وف جممتوف  فإذا ص   
لوستا في تاكوؿ المعردوف  تودور :  مح الععموف ،  ك  مك اليس وف ،  اسموتوف 

جاز مذؿ هذا التودور في كؿ ( ـ( ميوطعض كةعت  وف جممتوف فعموتوف ،  ك 
ر :  مح ايمروف اسموتوف ،  ك كةعت  وف كّموف ؛ كجاز يةكه كجعماا  تودو

،  ك  تودور :  مح ال وئوف ، يفك هذا التودور عاـ ك ود اليةكم ، وتصرؼ فول 
ذكر ا ف مالؾ  فك ( ـ( الميوطعض تعترؽ عف المتصمض فود   ما وّئـ التركوب

ـٍ  ؿه وىٍم يكفى ً اىا  ى ـٍ  ىٍرجي  اف وككف ((صال  مكإعاا لميعي كوكلل تعال  : ( ىلىاي
ـٍ  ىوٍ  ـٍ  ذىافه وىٍسمىعيكفى ً اىا ةيًؿ لىاي ـٍ لىاي كفى ً اىا  ى ـٍ  ىٍعويفه ويٍ ًصري ـٍ لىاي دو وىٍ ًط يكفى ً اىا  ى

كًف(}ايعراؼ :  ّى تييًظري ـٍ ذيـك ًكوديكًف فى { فػ( ـ( في هذه ُٓٗاٍدعيكٍا  يرىكىاّكي
( ، ككذا  ذا كاف معي  ما  المكاإع الذّذض ميوطعض ؛ ييكاا ج تصم  لػ( مح

افيكفى  ىف وىًةوؼى  ـٍ وىخى فول تورور كوكلل تعال  : ( ىًفي ةيميكً ًاـ مكرىضه  ىـً اٍرتىا يكا  ى
(}التكر :  ـي الظكاًلميكفى ـٍ كىرىسيكليلي  ىٍؿ  يٍكلىًئؾى هي مىٍوًا   (ِ({((َٓالمكلي عى

في سكرة ايعراؼ  تودور :  مح تككف ( ـ(  ؿ تصم  لػ( ٌم( ك ف   
؟ ككذلؾ جاز جعماا في سكرة اليكر  تودور :  مح  ـ ذا  ذا  ذا  ـ ّ لاـاي وا

 ايمروف كاف ؟  ك  مح ذاؾ كاف ؟ 

                                                 

 . ِْ-ُْ/ُ( مغيي الم وب  ُ(

 ْْ/ُكويظر مغيي ال وب  ِْٗ/ّ(  رح التساوؿ  ِ(
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جعؿ المنقطعة مف دكف المتصمة تجي بعد كوـ  : السادس الفرؽ 
 ذا ساكت المتصمض الميوطعض في كةكعاا  وف جممتوف ،  يستدركه المتكمـ :

ـى  ذف لـ وساككا  كساكت الميوطعض المتصمض في جكاز تودورها  ػ( ٌم( فًم
الميوطعض  المتصمض  التسموض كوجعمكها مذماا عاطعض يةد ال وئوف كوراد  اا 
التعووف  عد  ف ذ ت تساكواما في هذوف ايمروف ايساسووف ؟ ! كهذا هك 

م كاف وجب  ف وككف ؛  ود  فك الذم ظار لي كمف خّؿ كّماـ كما الذ
صركةكا  ل  يكاـ لـ وجعمكا المتصمض متصمض ، كالميوطعض ميوطعض يفك ايكل  
تككف في جممض كاةدة ك تودور ( ٌم( كالذايوض تككف في جممتوف كج تككف 

  تودور ( ٌم( 
كلؾ :  زود عيدؾ  ـ ةاؿ سو كول في  اب ( ـ( المتصمض : (( فك ة

كةاؿ في  اب ( ـ( الميوطعض :  (ُ(عمرك ؟  ميزلض ةكلؾ :  واما عيدؾ ؟((
((كذلؾ ةكلؾ :  عمرك عيدؾ  ـ عيدؾ زود ؟ فاك لوس  ميزلض :  وحاما عيدؾ 
ا  ميزلض :  وحاما عيدؾ؟  جاب سو كول عف هذا  ـى ج وككف  وإن ؟(( لماذا ؟ ًل

ل : ((كذلؾ  يكل ةوف ةاؿ :  عمرك عيدؾ ؟ السؤاؿ في الصعةض  يعساا  وكل
ـك  دركل مذؿ ذلؾ الظف في زود  عد  ف استغي  كّمل ،  فود ظف  يكل عيده ، ذ
كمذؿ ذلؾ :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ؟  يكما  دركل ال ؾ ةوث مإ  كّمل عم  

  (ِ( الوووف((
اما كةاؿ الم رد : ((توكؿ :  عيدؾ زود  ـ عمرك ؟ فإذا  ردتى :  وح  

فإف  ردت  ف تجرول عم  استعااموف ةمتى : ...  عيدؾ ؟ فاذا عر ي ةسف
  زود عيدؾ  ـ عيدؾ عمرك وافت  ؟((

                                                 

  ُّٗ/ّ( ويظر : كتاب سو كول  ُ(

  ُٓٗ/ّ( كتاب سو كول  ِ(
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ـى ج   ـى ج يجعؿ المذاؿ الذايي كايكؿ  تودور :  وحاما عيدؾ ؟ كًل ًل
ا المذاؿ ايكؿ كالذايي جارونا عم  استعااموف  تودور (عيدؾ(  عد  يجعؿ  وإن

لمم تد  المذككر ؟! كوككف التودور :  عيدؾ زود  ـ عيدؾ  ( ـ( لوككف خ رنا
عف  عةض يعساا  وكلل : ((استعاـ  كٌجن عمرك ؟!  جاب الم رد عف ذلؾ في الص

(زود( ذـ  دركل ال ؾ في (عمرك( فاإرب عف (زود( كرجع  ل  (عمرك( 
  (ُ(فكايكل ةاؿ :  زود عيدؾ  ؿ  عيدؾ عمرك ؟((

ا :  عيدؾ كةاؿ سو كول في  اب ( ـ(   الميوطعض : ((كمف ذلؾ  وإن
ـى جعؿ سو كول ( ـ( هيا ميوطعض كلـ وجعماا متصمض ؟  جاب  (ِ(زود  ـ ج ؟(( ًل

عف ذلؾ في الصعةض يعساا  وكلل : ((كايكل ةوث ةاؿ :  عيدؾ زود ؟ كاف 
ـك  دركل مذؿ ذلؾ الظف في  يكل لوس عيده ، فواؿ :  ـ  وظف  يكل عيده ، ذ

ؿ الم رد في يةك هذا المذاؿ ((ك( ـ( الميوطعض توع  عد اجستعااـ كةا (ّ(ج((
 زود في الدار  ـ ج ؟ لوس معي  هذا عاا  عد الخ ر ، كمف ذلؾ ةكلؾ : كمكة

( وحاما((( كلماذا ج تككف  اذا التودور  جاب عف ذلؾ  وكلل : ((لوس معي  
ـك  دركؾ ال ؾ  هذا ( وحاما( كلكيؾ استعامتى عم   يكؾ ظييتى  يكل في الدار ، ذ

ارها السؤاؿ عف ككيل فواا كسالت عف  صدفي  يكل لوس فواا ، فاإر تى عف 
    (ْ( ميل((

كالةوووض  فك ( ـ( في هذا التركوب هي لوست ميوطعض كما زعـ  
سو كول كالم رد ؛ يفك (ج( ع ارة عف جممض ميعوض توا ؿ الجممض المذ تض 

زود في الدار  ـ لوس زود فواا ؟ فاي ( ـ( المتصمض المذككرة ، كالتودور :  
                                                 

 . َِْ/ِ( الموتإب  ُ(

 . ُٔٗ/ّ( كتاب سو كول  ِ(

 .ُٔٗ/ّاب سو كول ( كت ّ(

 . ُِْ/ِ( الموتإب  ْ(
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 عوياا ، كةد  رود مياا التعووف ، لوككف الجكاب : يعـ ، زود في الدار ،  ك 
لوككف الجكاب : ج ، لوس زود في الدار ؟  ؿ هي مذؿ ( ـ( المتصمض في 

ـٍ تىسٍ  ـٍ لى ـٍ  ى ـٍ  ىٍستىٍغعىٍرتى لىاي مىٍوًا (}الميافوكف : يةك ةكلل تعال  : (سىكىاّ عى ـٍ تىٍغًعٍر لىاي
 { كهك  معي  :  ستغعرت لاـ  ـ ج ؟ ٔ

كما ةالل سو كول كالم رد عف ( ـ( الميوطعض  ايكاا تجيّ  عد كهـ  
كاختّؽ ج كجكد لل في كاةع المغض ، ك يا  رود في هذا  وستدركل المتكمـ كهـه 

عؿ ( ـ( ميوطعض المواـ  ف  جعؿ الوارئ وممس هذه الةوووض  يعسل ؛ يفك ج
 اذا المعي  في المذاؿ الذم ذكره سو كول :  عيدؾ زود  ـ ج ؟ كالذم ذكره 
الم رد :  زود في الدار  ـ ج ؟ كيةكهما تيعدح مف ايسالوب ال ائعض جًدا في 
كّـ الياس ةدومنا كةدوذنا ةت   يكل ج وخمك  ةديا مف  ف ووكؿ كؿ وكـ يةك ما 

كلؾ :  سافر فّف  ـ ج ؟  رجع فّف  ـ ج ؟  فّف مذؿ سو كول كالم رد كو
في كذا  ـ ج ؟   يج  فّف  ـ ج ؟  زرت فّينا  ـ ج ؟  عدتل  ـ ج ؟   يت 
راض  كذ  ـ ج ؟  سمعت كذا  ـ ج ؟  فعمت كذا  ـ ج ؟ فكوؼ ويعوىؿ  ف 

مف  يكؾ  دوككف المتكمـ ةصد ما ذكره سو كول كالم رد ؟! ك يت  وحاا الوارئ ج  
 ك كتا ض يةك هذا الع ارات ، فتذكر جودنا  كيت ةد استعممتى  ةد كررتى ةكجن 

 ( ـ( فواا كلك مرة كاةدة عم  يةك ما فسرها سو كول كالم رد ؟؟؟!!!    
ك التعسور الذم ذكره سو كول كالم رد لػ( ـ( الميوطعض كةعت الطامض 

ه ، ك يكا دراستاـ لػ( ـ( عم  الك رل ةوف كةؼ اليةاة عيد تعسورهما هذا كت يك 
هذا ايساس الم يي عم  ال ؾ كالكهـ  ، ةاؿ السورافي : ((كالكجل الذايي 

فوكلل :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ؟ ...  (وعيي الميوطعض( : تعطؼ جممض عم  جممض
ورها :  ـ هي  اّ ؛ يفك ةكلل :  يكاا   ؿ ،  خ ار ، كهك كّـ تاـ ، تود

استعااـ عيد  ؾ عرض لل  عد ا خ ار ، كج  دك مف  إمار كةكلل :  ـ  اّ 
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وطعض عاطعض فواؿ كتامكؿ  فك السورافي وؤككد في كؿ مرة   فك المي (ُ( (هي(((
  يكل  فسدها  ت يي كّـ سو كول في  ياّ الميوطعض عم  الظف .  الةوووض ،  جٌ 

تعمؿ  عد الخ ر كةاؿ   ك عمي اليةكم : ((ك مكا الميوطعض فإيكاا تس 
كاجستعااـ جموعنا فمذاؿ استعمالاا  عد الخ ر ةكلاـ :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ، 
ا فس ؽ  ل  يعسل  يكل   ؿ ، ك خ ر عف ذلؾ ، ذـ  ؾ  كايكل ر ل   خاصن
فواؿ :  ـ  اّ ، فصار  سؤالل  ػ( ـ( مإر نا عما كاف  خ ر  ل ، كمستايعنا 

يفك ( ـ( فواا دجلض عم    هي  اّ ؟ ايكل في التمذوؿ :  ؿالسؤاؿ ، فك
ا إراب ، كما في ( ؿ( كفواا دجلض عم  اجستعااـ كما في الامزة ، 

 (ِ( فترجمكا ( ـ( هذه  ػ( ؿ( كالامزة ج تمالاا عم  معيوواما((
كةاؿ الرمايي : ((كمياا ( ـ( تككف عدومض يلؼ التسكوض ، كهي معاا  

( كذلؾ ةكلؾ :  زود عيدؾ  ـ عمرك ؟ كالمعي  :  وحاما عيدؾ   ميزلض ( مح
كالجكاب وككف  التعووف ، كذلؾ  ف توكؿ : زود ،  ف كاف عيدؾ زود ، كعمرك 

كتككف ةطعنا تودكر  ػ( ؿ( مع الامزة ، كذلؾ ةكلؾ : ...   ف كاف عيدؾ عمرك
  (ّ( زود عيدؾ  ـ عمرك ؟ كالمعي  :  ؿ  عيدؾ زود ؟((

( ـ( متصمض كميوطعض في المذاؿ يعسل ، فود  جاز الرمايي مجيّ   
كفركؽ  وياما ةسب التودور كالمعي  المراد مف كؿ مياما ، فواؿ : (كةد واتي 
في الخ ر ، كذلؾ يةك ةكؿ العرب :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ، كذلؾ  يكل ر ل 
ـك  اف لل  يكاا لوست  ػ(  ؿ( فاإرب عف  ا فواؿ :  يكاا   ؿ متووينا ، ذ    اةن

  (ْ(ؾ فواؿ :  ـ  اّ ، عم  معي  :  ؿ هي  اّ((ذل
                                                 

 .ُْٔ-ُْٓ/ّ(  رح كتاب سو كول  ُ(

 . ِْٕ/ِ( الموتصد في  رح رسالض ا وإاح  ِ(

 .ْٔ( معايي الةركؼ ص  ّ(

 .ْٔ( معايي الةركؼ ص  ْ(
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تسم  الميوطعض ؛ ييكاا كةاؿ الاركم : ((تككف ( ـ(  معي  ( ؿ( ك  
كةد توع ...  ما ة ماا ، كما  عدها ةائـ  يعسل غور متعمؽ  ما ة ملميوطعض م

عمت ( ـ( ...  ( ـ( في هذا الكجل  عد الخ ر ، كما توع  عد اجستعااـ يكما جي كاع
ا  ها هيا  معي  ( ؿ( ييكاا  معي  الرجكع عف ايكؿ ، كوكلؾ  ذا ر وتى  خصن

ـك است اف لؾ  يكل عمرك ،  مف  عود ، فودرتى  يكل زود ، فومتى :  يكل زود ، ذ
   (ُ( فومتى :  ـ عمرك ، كرجعت عف ايكؿ ، فمذلؾ جعمتى ( ـ(  معي  ( ؿ(((

كمذاؿ ...   ػ( ؿ( كالامزة كةاؿ الذمايويي : ((كتودر هذه الميوطعض 
ا تمكح فغمب في ظيل  هذا مف كّماـ :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ، كايكل ر ل   خاصن
 يكاا   ؿ ، فاخ ر  ةسب ما غمب في ظيل ، ذـ  ؾك فرجع  ل  السؤاؿ 

 (ِ(كاجستذ ات ، كايكل ةاؿ :  ؿ   اّ هي ؟((
ميوطعض ؛ ييكاا ايوطعت مما  اا ف وعوش : ((فإيكما ةوؿ لا كةاؿ  

ة ماا خ رنا كاف  ك استعاامنا ؛  ذ كايت مودرة  ػ( ؿ( كالامزة عم  معي  :  ؿ 
 كذا ؟ كذلؾ يةك ةكلؾ فوما كاف خ رنا :  فك هذا لزود  ـ عمرك ؟ كايكؾ يظرت 
 ل   خص ، فتكهمتل زودنا ، فاخ رتى عم  ما تكهمتى ، ذـ  دركؾ الظف  يكل 

يصرفتى عف ايكؿ ، كةمت :  ـ عمرك ؟ مستعامنا عم  جاض عمرك ، فا
ا إراب عف ايكؿ ، كمذؿ ذلؾ ةكؿ العرب :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ؟  م :  ؿ 
 هي  اّ ؟ فوكلل :  يكاا   ؿ ،  خ ار ، كهك كّـ تاـ ، كةكلل :  ـ  اّ ، 

مف ةوث كايت مودرة ...  استعااـ عف ظف ك ؾ عرض لل  عد ا خ ار
 معي  ( ؿ( كالامزة عم  ما  اا م : جعمت (ّ( ؿ( كالامزة عم  ما تودـ(( ػ( 

تودـ مف الظف كال ؾ ،  هذه هي المغض العر وض عيد اليةاة م يوض ةكاعدها عم  
                                                 

 . ُّٔ( ايزهوض ص ُ(

 .ّٖٓ( العكائد كالوكاعد ص  ِ(

 . ُٕ/ٓ(  رح المعصؿ ج ف وعوش  ّ(
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ايكهاـ ؟! ج  اس مع ذلؾ  ذا  خذ  اذه الوكاعد لتط وواا عم  كّـ ال  ر ، 
 وؤخذ  اا في تعسوره ؟!ك ا لكف لوت  عرم كوؼ وجكز تط وواا عم  كّـ 

فاي  ذف  معي  ( ؿ( التي ...  الرإي : ((ك مكا في الميوطعض كةاؿ 
  (ُ( تدؿ عم   فك ايكؿ كةع غمطنا في يةك ةكلاـ :  يكاا   ؿ  ـ  اّ((

هذا ما  جمع عمول اليةاة ، كهك  فك ( ـ( الميوطعض كما سمكها  
اّ  عدها اجستدراؾ كالرجكع  ةدذاا كصيعاا الكهـ كال ؾ كالغمط ، الذم ج

عياا ،  صةو  ما ةالكه ؟! يفك هذا الكهـ كال ؾ كالغمط ، هك مما وعمـ  ل 
المتكمـ ،  مكا السامع كالوارئ فكوؼ وعمـ  فك هذا هك الذم ةصؿ  ك لـ 

 وةصؿ ؛ لوعمـ  فوما  ذا كايت ( ـ(  معي  ( ؿ( كالامزة  ك ج ؟! 
 ف ودرؾ ما ةصده المتكمـ ؟! كما  فك كوؼ وتسي  لمسامع  ك الوارئ  

هذه الةاجت مف الكهـ كالغمط التي كةعت في مذؿ ةكؿ العرب :  يكاا   ؿ  ـ 
 اّ ، ج وككف  جك م افاض ، سرعاف ما وتداركل الوائؿ كة ؿ  ف وعمـ  ل 

 ف يجعؿ  تسجوؿ هذا الغمط كتدكويل ؟! ككوؼ وص ٌ  السامع ، فكوؼ ص ٌ 
كيةتج  ل ؟! ةاؿ ا ف الةاجب : ((ك مكا ( ؿ( فمإلإراب  هذا الغمط كّمنا

مطمونا مكج نا كاف ايكؿ  ك ميعًوا ، فإذا ةمت : جاّيي زوده  ؿ عمركه ، فود 
 إر تى عف يس ض المجيّ  ل  زود ك ذ تل لعمرك ، فاك  ذف مف  اب الغمط 

 (ِ( فّ ووع مذمل في الور ف كج في كّـ فصةو ((
كهذا ما صركح  ل المالوي كهك وتكمـ عم  ( ؿ( فود ةاؿ : ((اعمـ  فك  

معي  ( ؿ( في كّـ العرب ا إراب عف ايكؿ ،  مكا تركنا لل ك خذنا في غوره 
مكا  مكا ييكل  ىداّ ، يةك ةكلؾ : إر تى زودنا  ؿ عمرنا ، كاع لمعي  وظار لل ، كاع

 ؿ ةمارنا ، كهذا ج  : ر وتى رجّن لغمطل  ذكر لعظل ، ك يتى ترود غوره يةك 

                                                 

 ّّْ/ْ(  رح كافوض ا ف الةاجب  ُ(

 . ْٖٓ( ا وإاح في  رح المعصؿ ص  ِ(
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ا  مكا ليسواف ، كهك  وإن ووع في الور ف كج في فصو  كّـ في ةاؿ ت مو، ، كاع
ج وص  في الور ف ، كج في كّـ م مك، عف ا ، كايمذمض في كمواما كاةدة ، 
يكما ووع العرؽ  وف المكإعوف مف جاض المعي  ، كهك  فك اليسواف كإعي  كاع

  غوره مف غور عمـ  ل كج خطكر  ال اؿ ، كالغمط كإعي  يّ عم   يّ عم
غوره  مإيل الكهـ  لول ذـ وظار الموصكد ، ك مكا ال ىداّ فاك كإعي  يّ عم  

 (ُ( كل  غور ذلؾ((عي   الوصد ، ذـ وت وكف  فك ايى م
هذه هي الةوووض التي ةالاا ا ف الةاجب كالمالوي  يكل ج وص   ف  

لور ف الكروـ ةرفنا  معي  ما ، م يوٍّا عم  ال ؾ كاليسواف كالغمط يجعؿ في ا
ذا ت وكف كما تودـ  فك جعؿ ( ـ( الميوطعض غور عاطعض ،  كجعماا  كال ىداّ ؛ ؟ كاع
 معي  ( ؿ(  ك  معي  ( ؿ( كالامزة  ييوت عم  هذه ايكهاـ ، فاذا وعيي  يكل 

ف   كّـ فصو  ، مما ووتإي ج كجكد لمذؿ ( ـ( هذه في كتاب ا ، كج في
عاطعض ، ك ف ج تككف  معي  ( ؿ( ،  ك  معي   ج تككف في الور ف الكروـ  جٌ 

 ( ؿ( كالامزة .
اذا التعسور الم يي في ايساس عم  ال ؾ كالكهـ كعم  الغمط ف 
: اختّؽ ( ـ( ساسل التي مياا  اطمض كؿ اليتائج التي  يوت عم    اطؿ ك 

الميوطعض هذه غور عاطعض ، كجعماا   معي  ( ؿ(  ك  الميوطعض كجعؿ ( ـ(
 . معي  ( ؿ( كالامزة 

فػ( ـ( المتصمض هي الميوطعض يعساا ، ك( ـ( الميوطعض هي المتصمض 
 مكا ةإوض التعروؽ  وياما ، يعساا ، كّهما استعااموض عاطعض يةد ال وئوف 

ك عدـ ا إراب  متعموض  إرادة معي  هي فّ كجكد لل في كاةع المغض ؛  ؿ 
معركإتاف عم  المتكمـ مف لدف سو كول كاليةاة مف  رادتل ، كهاتاف ا رادتاف 

عمماـ في هذه  تجاكزكا ةدكد سو كول كاليةاة مف  عده   عده ، كهذا وعيي  فك 

                                                 

 .َِّ( رصؼ الم ايي ص ُ(
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مف  ف ووتصركا عم  استوراّ المغض كما هي ككصعاا كما  الوإوض ، فاـ  دجن 
لكف المتكمـ ما لـ وومل ، هي ، راةكا وعرإكف عم  المغض  ما لوس فواا . كووكل

دكيل ما لـ ووصده .  كووصل

كمما وجب التيكول  ل مف جاض  خرل  فك هذه اليتائج ةامت جموعاا  
تصمض ك( ـ( في الور ف الكروـ مض ( ـ( إمف اجستعااـ الةوووي ، عم  دراس

ما ي كل عمول إمف اجستعااـ المجازم ، كهذا  كايت  ـ ميوطعض لـ ترد  جٌ 
 سو كول كالم رد 

 جمع اليةاة كما تودـ عم   فك :  لمنفطعة في القرآف الكريـ )أـ( ا 
كركده في  كهذا المعي  ج وص ٌ ، ( ـ( الميوطعض تجيّ لتدارؾ الغمط ة ماا 
 فك ( ـ(  اذا المعي  ةد تككف في الور ف الكروـ لس  وف  ساسووف : ايكؿ : 

  ٌج ةاؿ اجستعااـ الةوووي ك( ـ( متصمض كايت  ـ ميوطعض لـ ترد في الور ف 
كالذايي :  فك تدارؾ الغمط ةد وةصؿ عيد ال  ر ،   إمف اجستعااـ المجازم

جعماا في  ج وص ٌ ه عيل كالور ف الكروـ كّـ ا ؛ لذلؾ ، كا عز كجؿ ميزٌ 
كج وص  جعماا  امل معي  ي  ( ؿ( كج  معي  ( ؿ( كالامزة لكروـ  معالور ف ا

  خر فول معي  ا إراب 
جعؿ كذور مف اليةاة ( ـ( التي سمكها  جعؿ )أـ( بمعنى )بؿ( : 

الميوطعض  معي  ( ؿ( يفك اجستدراؾ كاجستئياؼ وعيي ا إراب ، كذه كا 
 ل   فك العارؽ الدجلي ايساسي  وف ( ـ( المتصمض ك( ـ( الميوطعض  يكل  ذا 

ذا ةي  دلرت  ػ( ؿ( فاي ميوطعض ، ةاؿ ةيدلرٍت  ايكاا عاطعض فاي متصمض ، كاع
( فول العرا ّ : ((كر كما جعمت العرب ( ـ(  ذا س واا استعااـ ج تصم  ( مح

عم  جاض ( ؿ( فووكلكف : هؿ لؾ ة ميا ةؽ  ـ  يت رجؿ معركؼ  الظمـ ، 
كةاؿ   ك ةواف : ((ذهب الكسائي  (ُ(ورودكف :  ؿ  يت رجؿ معركؼ  الظمـ((

                                                 

 .ٖٓ/ُ( معايي الور ف  ُ(



1418 

 

ا ةمت : ةاـ زود  ـ كه اـ  ل   يكاا  ميزلض ( ؿ( كما  عدها مذؿ ما ة ماا ، فإذ
 (ِ(كذكر ا ف ه اـ  فك هذا هك مذهب الككفووف( ُ(عمرك ، فالمعي  :  ؿ ةاـ((

كوؼ وص  ذلؾ كةد صرةكا  افك ((ما ووع  عد ( ؿ( وووف ، كما ووع 
كوؼ وص   ف يجعؿ الةرؼ  معي  إدله  (ّ( عد ( ـ( مظيكف كم ككؾ فول((

وست  ميزلض ( ؿ( مجردة ةكلل عز ؛ ةاؿ السورافي : ((كالدلوؿ عم   يكاا ل
ٍزّنا ً فك اييسىافى لىكىعيكره محً وفه } عىميكا لىلي ًمٍف ًع ىاًدًه جي ذى ُٓكجؿ : ((كىجى {  ىـً اتكخى

(}الزخرؼ :  { ج وجكز  ف وككف ُٔ-ًُٓممكا وىٍخميؽي  ىيىاتو كى ىٍصعىاكيـ ً اٍل ىًيوفى
 عف ذلؾ ، كتودوره في المعظ : المعي  :  ؿ اتخذ مما وخمؽ  يات ، تعال  ا
ـٍ وىويكليكفى ...    تخذ  ايلؼ لّستعااـ كالمعي  : ا يكار كيةك ذلؾ : ( ى

{  معي  : ٖ{}ايةواؼ : ّ{}السجدة : ّٓ، ُّ{}هكد : ّٖاٍفتىرىاهي(}وكيس: 
 ووكلكف افتراه عم  كجل ا يكار ، كلك ةوؿ :  ؿ ووكلكف ، صار ذلؾ مف 

ذا كافةكلاـ عم  كجاض ا  عم  جاض :  ووكلكف افتراه  خ ار مياـ  ةسب ، كاع
عم  جاض التذ وت عمواـ  التورور لاـ  ذلؾ ، كج وجعمل مكج نا لاـ ؟ فاك 

 (ْ(  ا خ ار عياـ ، فاذا العصؿ  وف ( ـ( ك( ؿ(((
كةاؿ جامع العمكـ ال اةكلي : ((توكؿ : هؿ عيدؾ زود  ـ هؿ عيدؾ 
عمرك ؟ كمعياه :  ؿ  عيدؾ عمرك ؟ كج  د مف ذلؾ ؛ ييكل  عراض عف 

ةكلل ايكؿ كسؤاؿ عف الذايي ، كالدلوؿ عم   يكل  معي  ( ؿ( مع الامزة 

                                                 

ػػرب مػػف لسػػاف العػػرب  ُ( كه ػػاـ هػػك ه ػػاـ  ػػف معاكوػػض الإػػرور ،  ْٓٔ/ِ( ارت ػػاؼ الإك
 خذ عف الكسائي ، ككاف م اكرنا  صة تل لل ، كلػل موالػض فػي اليةػك تيعػزل  لوػل . ويظػر : 

 . ِٕٓ/ِك غوض الكعاة لمسوكطي َُّ -ُِٗيزهض ايل اّ ص 

  ْٓ/ُ( مغيي الم وب  ِ(

 . ٕٗٗكال رهاف ص  ُٖ/ٓح المعصؿ ج ف وعوش كويظر :  ر  ِّٓ/ِ( الموتإب  ّ(

 .ُْٕ-ُْٔ/ّ(  رح كتاب سو كول  ْ(
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(}الزخرؼ :  ذى ًممكا وىٍخميؽي  ىيىاتو كايت متإميض لػ( ؿ(  { كلكُٔتعال  : ( ىـً اتكخى
كةدها لـ وجز ؛ ييكل وصور التودور :  ؿ اتخذ مما وخمؽ  يات ، فوككف خ رنا 

 (ُ( ج جخدنا فوؤدم  ل  الكعر((
كةاؿ ا ف وعوش : ((مف ةوث كايت مودرة  ػ( ؿ( كالامزة عم  ما  

تودـ فػ( ؿ( لإلإراب عف ايكؿ ، كالامزة لّستعااـ عف الذايي ، كلوس 
 يكاا مودرة  ػ( ؿ( كةدها ، كج  الامزة كةدها ؛ يفك ما  عد ( ؿ( متةوؽ المراد 

، كما  عد ( ـ( هذه م ككؾ فول كمظيكف ، كلك كايت معدرة  ايلؼ كةدها لـ 
ٍموض ، كالدلوؿ عم   يكاا لوست  ميزلض ( ؿ( مجردة  وكف  وف ايكؿ كا خر عي

ذى ًممكا وىٍخميؽي  ىيىاتو كى ىٍصعىاكيـ مف معي  اجستعااـ ةكلل تعال  : ( ىـً اتكخى 
(}الزخرؼ :  (}الطكر : ًُٔ اٍل ىًيوفى ـي اٍل ىييكفى لىكي ـٍ لىلي اٍل ىيىاتي كى { كةكلل تعال  : ( ى

  (ِ( {  ذ وصور ذلؾ  مةوكونا ، تعال  عف ذلؾ((ّٗ
ـٍ لىلي اٍل ىيىاتي  ككذلؾ ج وص  جعماا  معي  ( ؿ( في ةكلل تعال  : ( ى

ـي  لىكي (}الطكر :  كى  (ّ({ (( ذ لك ةيدلرت لإلإراب المةض لـز المةاؿ((ّٗاٍل ىييكفى
فّ وص  جعؿ ا وض   تودور :  ؿ لل ال يات كلكـ ال يكف ؛ ييكل خّؼ 
الةوووض كالكاةع كالمعي  المراد ، كجاز استعماؿ ( ـ( في ا وض يفك اجستعااـ 
ٍوبى  ـٍ وىويكليكفى  ىاًعره يكتىرى كصي ً ًل رى فواا لإليكار ، كمذؿ ذلؾ ةكلل تعال  : ( ى

ييكًف(}الطكر :  اًلويكفى { ك َّاٍلمى ـي اٍلخى ـٍ هي ّو  ى ٍوًر  ىٍي ًمويكا ًمٍف غى ـٍ خي ةكلل تعال  : (ى
(}الطكر : ّٓ} مىويكا السكمىاكىاًت كىايٍرضى  ىؿ ج ويكًةييكفى ـٍ خى { كةكلل ّٔ-ّٓ{  ى

كفى } ٍوًطري ـي اٍلميصى ـٍ هي زىاًئفي رى لؾى  ى ـٍ خى ـٍ ًعيدىهي مكـه ّٕتعال  : ( ى ـٍ سي ـٍ لىاي {  ى
(}الطكر : وىٍستىًمعي  { كةكلل ّٖ-ّٕكفى ًفوًل فىٍموىٍاًت ميٍستىًمعيايـ ً سيٍمطىافو محً وفو

                                                 

 .ِٖٔ-ِٕٔ(  رح الممع ص  ُ(

 . ُٖ/ٓ(  رح المعصؿ  ِ(

 .ْٓ/ُ( مغيي الم وب  ّ(
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(}الطكر :  ـٍ وىٍكتي يكفى ـي اٍلغىٍوبي فىاي ـٍ ًعيدىهي ـٍ لىايـٍ ُْتعال  : ( ى { كةكلل تعال  : ( ى
(}الطكر :  افى المكًل عىمكا ويٍ ًركيكفى ٍوري المكًل سيٍ ةى  { ًّْ لىله غى

في ( ـ( في هذه ا وات لإلتكار ، كهك المعي  المراد فّ فاجستعااـ 
وص  جعماا  معي  ( ؿ( يفك المراد  يكار كيعي ما جاّ  عدها كلوس  ذ اتل 
ـٍ كييتيـٍ  ياىدىاّ ً ٍذ  ككذلؾ ج وص  جعماا  معي  ( ؿ( في ةكلل تعال  : ( ى

رى وىٍعويكبى اٍلمىٍكتي ً ٍذ ةىاؿى ًل ىًيوًل مىا تىٍع ي  لىػلى ةىإى ديكفى ًمف  ىٍعًدم ةىاليكٍا يىٍع يدي ً لىػاىؾى كىاًع
(}ال ورة :  يىٍةفي لىلي ميٍسًمميكفى ؽى ً لىػانا كىاًةدنا كى ٍسةى ٍسمىاًعوؿى كىاًع ـى كىاًع { ُّّ  ىاًئؾى ً ٍ رىاًهو
ـي ًممكًف  ٍف  ىٍظمى ـي الٌملي ً اىػذىا فىمى اكي ـٍ كييتيـٍ  ياىدىاّ ً ٍذ كىصك اٍفتىرىل كةكلل تعال  : ( ى

مى  الٌمًل كىًذ نا ًلويًإؿك اليكاسى ً غىٍوًر ًعٍمـو ً فك الٌملى جى وىٍاًدم اٍلوىٍكـى  عى
(}اييعاـ :   { يفك المراد عدـ ةصكؿ هذه ال اادة كلوس  ذ اتاا ُْْالظكاًلًموفى

ـٍ لىايـٍ  ىٍودو وى ٍ  ؿه وىٍم يكفى ً اىا  ى ًط يكفى كمف ذلؾ ةكلل تعال  : ( ىلىايـٍ  ىٍرجي
ـٍ ذيـك  ـٍ  ذىافه وىٍسمىعيكفى ً اىا ةيًؿ اٍدعيكٍا  يرىكىاّكي ـٍ لىاي كفى ً اىا  ى ـٍ  ىٍعويفه ويٍ ًصري ـٍ لىاي ً اىا  ى

كًف(}ايعراؼ :  ّى تييًظري { ك( ـ( في هذه المكاإع ميوطعض ، ًُٓٗكوديكًف فى
كاجستعااـ  ،ا كالإمور (هـ( عائد  ل  ايصياـ التي كايت تيع ىد مف دكف 

في ( ـ( لإليكار ،  م: تيعي  ف وككف لاذه ايصياـ  رجؿ تم ي  اا  ك  ود 
ت طش  اا  ك  عوف ت صر  اا  ك  ذاف تسمع  اا ، كجعؿ ( ـ(  معي  ( ؿ( 

 وذ ت لاا ذلؾ كمل كهك خّؼ الكاةع كالمعي  المراد . 
ا تىمىيك (}اليجـ  ـٍ ًلأيسىاًف مى { ِْ: كمف ذلؾ ةكلل تعال  : ( ى

فػاجستعااـ في ( ـ( لإليكار ، كالمعي  لوس لإليساف وعيي الكافر ما تمي  
فاذا هك  (ُ(مف  عاعض ايصياـ ، كةوؿ هك تميي  عإاـ  ف وككف هك الي ي

المعي  المراد ، كهك يعي  ف وةوؽ الكافر ليعسل مذؿ هذا التميي كجعؿ ( ـ(  
 المراد .  معي  ( ؿ( وذ ت لاـ ذلؾ ، فوككف خّؼ المعي 

                                                 

 .َُُٖ( مدارؾ التيزوؿ ، تعسور اليسعي ص  ُ(
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جعماا  ( ـ( ج وص ٌ  لم ؾ  افك  تودـ ذكره ودؿ  ما ج ودع مجاجن  فما
هياؾ فرةنا كاإع جعؿ ( ـ(  معي  ( ؿ( فإفك ةت  لك ص  في م معي  ( ؿ( 

 ساسًوا  وف ( ـ( ك( ؿ( غور الذم تودـ ذكره يكه  ل السورافي ، فود مرك ةكلل : 
ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرى  اهي(  معي  :  ووكلكف افتراه عم  كجل ا يكار ، ((كيةك ذلؾ : ( ى

كلك ةوؿ :  ؿ ووكلكف ، صار ذلؾ مف ةكلاـ عم  كجاض ا خ ار مياـ  ةسب 
ذا كاف عم  جاض :  ووكلكف افتراه ؟ فاك عم  جاض التذ وت عمواـ  ، كاع
 التورور لاـ  ذلؾ ، كج وجعمل مكج نا لاـ  ا خ ار عياـ ، فاذا العصؿ  وف 

فػ( ـ( متصمض كايت  ـ ميوطعض تعود   راؾ المخاطب  ما  (ُ(  ؿ(((( ـ( ك(
 اعود تعرد ةائما معي  اجستعااـ ،  مكا ( ؿ( فاي تجاّ  عدها ؛ لككياا م ر ض 

 الةكـ الذم وجيّ  عدها ؛ فال ارئ عز كجؿ  ذا  راد   راؾ ع اده  الةكـ 
ذا  راد  ف وتعرد  ل استعمؿ ( ؿ( ، كهذا ما ةصؿ في ال كاهد  استعمؿ ( ـ( كاع

عىميكا لىلي  المذككرة ، فود استعمؿ ( ـ( لمكا  راد معي  ( ـ( كوكلل تعال  : ((كىجى
ٍزّنا ً فك اييسىافى لىكىعيكره محً وفه } ذى ًممكا وىٍخميؽي  ىيىاتو ًُٓمٍف ًع ىاًدًه جي {  ىـً اتكخى

(}الزخرؼ :  ا  ىيتى ً ًيٍعمىًت رى لؾى { كةكلل تعال  : (فى ُٔكى ىٍصعىاكيـ ً اٍل ىًيوفى ذىكلٍر فىمى
ييكًف }ًِٗ كىاًهفو كىج مىٍجييكفو } ـٍ وىويكليكفى  ىاًعره يكتىرى كصي ً ًل رىٍوبى اٍلمى { ةيٍؿ َّ{  ى

كا فىًإيلي مىعىكيـ ملفى اٍلميتىرى لًصوفى } ـٍ ةىٍكـه ُّتىرى كصي ـٍ هي ـٍ  ىٍةّميايـ ً اىذىا  ى ـٍ تىٍاميريهي {  ى
(}الطكر : طىا { كاستعمؿ ( ؿ( لمكا  راد معي  ( ؿ( كوكلل ُّ-ِٗغيكفى

(}الطكر :   لىلي  ىؿ ج ويٍؤًمييكفى ـٍ وىويكليكفى تىوىكك ـٍ ّّتعال  : ( ى { كةكلل تعال  : ( ى
(}الطكر :  مىويكا السكمىاكىاًت كىايٍرضى  ىؿ ج ويكًةييكفى  { ّٔخى

ؿ ال يّ يعسل في هذا ما ةصؿ في  كاهد ( ـ( الميوطعض ، كةص
 كاهد ( ـ( المتصمض ، فود استعمؿ ( ـ( لمكا  راد معي  ( ـ( كال كاهد التي 
ٍمونا  ىـً  تودـ ذكرها في هذا ال اب ، كوكلل تعال  ( ى ىيتيـٍ  ى ىدح خى

                                                 

 .ُْٕ-ُْٔ/ّ(  رح كتاب سو كول  ُ(
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(}الدخاف : ِٕالسكمىاّ(}اليازعات :  ـٍ ةىٍكـي تي كعو ٍوره  ى ـٍ خى { ّٕ{ كةكلل تعال  : ( ىهي
ٍمًد(}العرةاف : كةكلل تعا يكضي اٍلخي ـٍ جى ٍوره  ى { كةكلل تعال  : ُٓل  : (ةيٍؿ  ىذىًلؾى خى

(}الصافات :  رىةي الزكةحكـً ـٍ  ىجى ٍوره يحزيجن  ى { كةكلل تعال  : ( ى ىيتيـٍ ِٔ( ىذىًلؾى خى
(}الكاةعض :  اًلويكفى ـٍ يىٍةفي اٍلخى  { ٗٓتىٍخميويكيىلي  ى

( ؿ( كوكلل تعال  : ( ىً لىله مكعى المكًل  ىٍؿ  كاستعمؿ ( ؿ( لمكا  راد معي  
(}اليمؿ :  ـٍ ةىٍكـه وىٍعًدليكفى ـٍ ج َٔهي { كةكلل تعال  : ( ىً لىله مكعى المكًل  ىٍؿ  ىٍكذىريهي

(}اليمؿ :   ٍكيىاىا  ىٍؿ كىاييكا ج وىٍرجيكفى ُٔوىٍعمىميكفى ـٍ وىكيكييكا وىرى { كةكلل تعال  : ( ىفىمى
ـٍ ًفي لىٍ سو َْرةاف : يي يكرنا(}الع ًؿ  ىٍؿ هي ٍمًؽ ايكك { كةكلل تعال  : ( ىفىعىًوويىا ً اٍلخى

(}ؽ :  ًدودو ٍمؽو جى ـٍ ةىٍكـه ُٓملٍف خى ٍكا ً ًل  ىٍؿ هي { كةكلل تعال  : ( ىتىكىاصى
(}الذاروات :  مىٍوًل ًمف  ىٍوًييىا  ىٍؿ هيكى ّٓطىاغيكفى ٍلًويى الذلٍكري عى { كةكلل تعال  : ( ىؤي

(}الومر : كى   { ِٓذكابه  ىً ره
ككذلؾ استعمؿ ( ؿ( لمكا  راد معياها ، كاستعمؿ ( ـ( لمكا  راد معياها  

ـٍ ًفي  ىؾٍّ ملف  مىٍوًل الذلٍكري ًمف  ىٍوًييىا  ىٍؿ هي كا جاّ هذا في ةكلل تعال  : ( ى ييًزؿى عى
زىاًئفي رىٍةمىًض رى لؾى اٍلعىزً ًٖذٍكًرم  ىٍؿ لىمكا وىذيكةيكا عىذىاًب } ـٍ خى ـٍ ًعيدىهي وًز اٍلكىهكاًب {  ى

ا فىٍموىٍرتىويكا ًفي ايٍس ىاًب(}ص : ٗ} ا  ىٍويىايمى مى ـٍ لىايـ محٍمؾي السكمىاكىاًت كىايٍرًض كى {  ى
ٖ-َُ } 

ذهب جماكر اليةاة  ل  جعؿ )أـ( المنقطعة بمعنى )بؿ( كالىمزة :  
 فك ( ـ( الميوطعض هي  معي  ( ؿ( كالامزة ةاؿ   ك ةواف : ((كمذهب 
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كةاؿ ا ف ه اـ : ((يوؿ ا ف ( ُ( يكاا تتودر  ػ( ؿ( كالامزة مطمونا(( ال صرووف
 (ِ(ال جرم عف جموع ال صرووف  يكاا   دنا  معي  ( ؿ( كالامزة جموعنا((

وص  جعؿ ( ـ(    ف وخطر   اؿ  كذرهـ  مف دكفاليةاة هذا ما ةالل 
كهذا ما خطر   اؿ الرإي فذكر  فك ( ـ(  ؟  اذا المعي  في الور ف الكروـ

يكما تككف  معي  اج وص   ف الميعطعض   إراب ا  طالي في الور ف الكروـ كاع
(( معي  ( ؿ( التي تككف لّيتواؿ مف كّـ  ل  كّـ  خر ، ج تككف فول 

 فك جعؿ ( ـ( ميوطعض مف كّـ اليةاة كما تودـ كالةاصؿ  (ّ( لتدارؾ الغمط((
 طالي ا إراب ا عم  معي  عيدهـ في ايساس  ؿ( كالامزة ةائـ  معي  (

ؿ الم رد : ((فإف  ردتى  ف فود مر ةك الذم ج وص  كةكعل في كتاب ا ، 
تجعمل عم  استعااموف ةمتى :  زود عيدؾ  ـ عيدؾ عمرك وا فت  ؟ استعاـ 
ك  كجن عف زود ذـ  دركل ال ؾ في عمرك ، فاإرب عف  زود كرجع  ل  عمر 

 (ْ(، فكايكل ةاؿ :  زود عيدؾ  ؿ  عيدؾ عمرك ؟((
كتككف ...  فولؿ ا ف ةتو ض : ((( ؿ( تاتي لتدارؾ كّـ غمطتى ةك ك 

  (ٓ( ك ٍخذو في غوره ، كهي في الور ف  اذا المعي  كذور((لترؾ  يّ مف الكّـ 
                                                 

ػػرب مػػف لسػػاف العػػرب  ُ( كه ػػاـ هػػك ه ػػاـ  ػػف معاكوػػض الإػػرور ،  ْٓٔ/ِ( ارت ػػاؼ الإك
 خػذ عػػف الكسػػائي ، ككػػاف م ػاكرنا  صػػ تل لػػل ، كلػػل موالػػض فػي اليةػػك تيعػػزل  لوػػل . ويظػػر : 

 . ِٕٓ/ِك غوض الكعاة لمسوكطي َُّ -ُِٗيزهض ايل اّ ص 

 ْٔكمعػايي الةػركؼ لمرمػايي ص  َِْ/ِكويظر : الموتإب  ْٓ/ُ( مغيي الم وب  ِ(
كرصػػػؼ الم ػػػايي ص  ْٓ/ُكمغيػػػي الم وػػػب  ُٖ/ٓج ػػػف وعػػػوش   ك ػػػرح المعصػػػؿ َِْ، 

 ِّّكا توػػػػػػػاف ص  ٕٗٗكال رهػػػػػػػاف ص  َِٔ-َِٓكالجيػػػػػػػ  الػػػػػػػدايي ص  َُٖ-ُٕٗ
 . ْٖ-ْٕ/ٖكالزوادة كا ةساف 

 .ّّْ/ْ(  رح كافوض ا ف الةاجب  ّ(

 .َِْ/ِ( الموتإب  ْ(

 .ِٖٔ( تاكوؿ م كؿ الور ف ص  ٓ(
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ؿ الجرجايي في ةكؿ العرب  يكاا   ؿ  ـ  اّ : ((ةد  إر ت كةك  
:  هي  اّ ؟ عف  خ ارؾ  افك تمؾ اي خاص   ؿ ، ك د تى تستعاـ  وكلؾ 

عنا ؛ يفك فكذلؾ وككف : هي  اّ ، في ةكلؾ :  ـ هي  اّ ؟ كّمنا مستاي
ايكؿ كايخذ في ( ـ(  ميزلض الامزة ك( ؿ( جموعنا فوعود ا إراب عف 

  (ُ( جستعااـ معنا((ا
يكما ةيدل  ؿ الذمايويي : ((كتودكر هذه الميوطعضكةك  رت  ػ( ؿ( كالامزة ، كاع

 ػ( ؿ( يفك فواا تركنا لأكؿ كايصرافنا عيل كما في ( ؿ( كةدلرت  الامزة يفك ما 
تةوؽ كما  عد ( ـ( هذه م ككؾ فول ، فمذلؾ ةدلرت  الامزة لوساؿ م( ؿ(  عد 

 (ِ( ا (يعـ(  ك (ج(((عيل كجكا ا
كهي ةكؿ ا ف وعوش : ((ك مكا الإرب الذايي مف إر ي ( ـ( ك 
ميوطعض ؛ ييكاا ايوطعت مما ة ماا خ رنا كاف  ك  افإيكما ةوؿ لا، الميوطعض 

استعاامنا ؛  ذ كايت مودرة  ػ( ؿ( كالامزة عم  معي  :  ؿ  كذا ؟ كذلؾ يةك 
ةكلؾ فوما كاف خ رنا :  فك هذا لزود  ـ عمرك ؟ كايكؾ يظرت  ل   خص ، 
فتكهمتل زودنا ، فاخ رتى عم  ما تكهمتى ، ذـ  دركؾ الظف  يكل عمرك ، 

يصرفتى عف ايكؿ ، كةمت :  ـ عمرك ؟ مستعامنا عم  جاض ا إراب عف فا
ايكؿ ، كمذؿ ذلؾ ةكؿ العرب :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ؟  م :  ؿ  هي  اّ ؟ 
فوكلل :  يكاا   ؿ ،  خ ار ، كهك كّـ تاـ ، كةكلل :  ـ  اّ ، استعااـ عف 

ل ج ووع  عد فّ  د مف  إمار (هي( ييك  ظف ك ؾ عرض لل  عد ا خ ار
هذا الكجل  يكما  الجممض ؛  ييكل كّـ مستايؼ  ذ كايت ( ـ( في ( ـ( هذه  جٌ 

                                                 

 .ِْٖ/ِ( الموتصد ُ(

 . ّٖٓ( العكائد كالوكاعد ص  ِ(
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مف ةوث لأكؿ كتراجعنا عيل   فك فواا   طاجن  جممض  جٌ تعطؼ جممض عم  
  (ُ( كايت مودرة  ػ( ؿ( كالامزة عم  ما تودـ((

لأكؿ كتراجعنا عيل مف ةوث كايت   فك فواا   طاجن  تامكؿ ةكلل : (( جٌ 
مودرة  ػ( ؿ( كالامزة عم  ما تودـ(( كةاؿ : ((كاعمـ  فك ا إراب لل معيواف : 

 (ِ(  ةدهما   طاؿ ايكؿ كالرجكع عيل  مكا لغمط  ك ليسواف عم  ما ذكريا((
فجعؿ ( ـ( ميوطعض ةائـ عم  معي  ا إراب ا  طالي الذم ج وص  كةكعل  

،  ؿ هذا المعي  لـ وكف في ايصؿ مرادنا ةت  كما تودـ لكروـ في الور ف ا
ةاؿ الجرجايي : ((كودلؾ عم   فك ( ـ(  في ةكؿ العرب :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ؟

لوس كالامزة عم  ا طّؽ  يكؾ لك ةمتى :  يكاا   ؿ  هي  اّ ؟ لـ تكف ةد 
ذا ةمتى  :  يكاا   ؿ  ـ هي عطعت ةكلؾ :  هي  اّ ؟  الجممض التي ة ماا ، كاع

لود كاف وي غي يهؿ اليةك  (ّ( اّ ، كيٌت ةد عطعت هذه عم  ايكل ((
ج واخذكف  اا الذم جعماـ  ليتوجض ، لكفكالتعسور  ف ووعكا جموعنا عيد هذه ا

هك تعسورهـ الذم  جمعكا عمول عم   فك ( ـ( الميوطعض مكإكعض لتدارؾ كّـ 
 فك المتكمـ ما  ع كر عيل  ػ( ؿ( كالامزة ،  جٌ وي غمط فول المتكمـ ، كهذا المعي  

لكيل  راد هذا المعي  ، كلك  راده لواؿ في ال دّ :  يكاا   ؿ  ؿ  هي  اّ ؟ 
 يكاا  الا فود  راد مف ( ـ( المعي  المكإكع اّ ؟  لما ةاؿ :  يكاا   ؿ  ـ

 استعااموض عاطعض يةد ال وئوف .
 وص  جعؿ ( ـ(  معي  ( ؿ( كةدها ًلما تودكـ  عد  ف ت وكف  يكل ج يكل 

وطعض كوذه كا جعكا عف ةكلاـ  ػ( ـ( الميفإيكل كاف وي غي لميةاة  ف ور  ذكره ،
كف ما ذه كا  لول  جعؿ ( ـ(  تودور : ( ؿ(  يكاـ راةكا ورةع  ل   لغائاا ،  جٌ 

                                                 

 . ُٖ-ُٕ/ٓ(  رح المعصؿ ج ف وعوش  ُ(

 .ِٕ/ٓ(  رح المعصؿ ج ف وعوش  ِ(

 .ِْٗ-ِْٖ/ِ( الموتصد  ّ(
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لـ وزؿ  وف هذا  ( ـ( الميوطعض  ود  يكل طا ؽ دجلضو كالامزة ظًيا مياـ  يكل
ّن ك وف ( ـ( فرؽ  ساسيا  التودور ـٍ وىويكليكفى  فجعؿ ةكلل تعال  مذ : ( ى

{  تودور :  ؿ  ووكلكف افتراه ؟ وككف المراد ةمؿ المخاطب ّٖاٍفتىرىاهي(}وكيس: 
،  اياا في ذلؾ  اف كؿ كّـ عم   يكار ما جاّ  عد الامزة فةسب 

مى  الٌمًل مىا جى  امزة استعااـ  يكارم كوكلل  وستايؼ تعال  : ( ىتىويكليكفى عى
(}ايعراؼ :  { لكيل  استعماؿ ( ـ( وككف المراد ةمؿ المخاطب ِٖتىٍعمىميكفى

عم   ف ويظر يظرة تامؿ كاةدة  وف ما جاّ  عد الامزة كما جاّ ة ماا كوكازف 
يفك ؛  لويكره ، ك ٌواما  ةؽ  ا يكارلووره  وياما ؛ لورل  ٌواما  ةؽ  ا ةرار 

( ـ( عاطعض يةد ال وئوف ، كجعماا  معي  ( ؿ( كالامزة وجردها مف هذا 
 العطؼ . 

في المغض دخكؿ ( ؿ( عم  (هؿ( لكيل لـ وإاؼ  ل  ذلؾ  يكل ةد كرد 
ورد دخكؿ ( ؿ( عم  همزة اجستعااـ فكوؼ وص   ف يجعؿ ( ـ( في الور ف 

 الكروـ  اذا التودور ؟! 
في ةاؿ سو كول التقرير : اإلنكار ك عمى معنى ؿ )أـ( المنقطعة حم 

ذى ًممكا وىٍخميؽي  ىيىاتو : (( اب ( ـ( الميوطعض  كمذؿ ذلؾ ةكلل تعال  : ( ىـً اتكخى
(}الزخرؼ :  { فود عمـ الي ي صم  ا عمول كسمـ ُٔكى ىٍصعىاكيـ ً اٍل ىًيوفى

رؼ اجستعااـ كالمسممكف  فك ا عز كجؿ لـ وتخذ كلدنا ، كلكيل جاّ عم  ة
لو صركا إّلتاـ ،  ج ترل  فك الرجؿ ووكؿ لمرجؿ : السعادة  ةب  لوؾ  ـ 
ال واّ ، كةد عمـ  فك السعادة  ةب  لول مف ال واّ ، ك فك المسؤكؿ ووكؿ : 

 (ُ( السعادة ، كلكيكل  راد  ف و صلر صاة ل ، ك ف وعممل((
ـٍ وىويكليكفى كلوس ةكلل تعال: ((في هذا ال اب كةاؿ ايخعش     : ( ى

اٍفتىرىاهي( ييكل  ؾ ، كلكيل ةاؿ هذا لوو ل  صيوعاـ ، كما توكؿ :  لستى العاعؿ 

                                                 

 . ُٔٗ-ُٓٗ/ّ( كتاب سو كول  ُ(
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كمذؿ هذا في الور ف كذور ، ةاؿ ...  كذا ككذا ؟ لوس تستعاـ  يكما تك خل
ـٍ  ا  ىيتى ً ًيٍعمىًت رى لؾى ً كىاًهفو كىج مىٍجييكفو  ى وىويكليكفى  ىاًعره تعال  : (فىذىكلٍر فىمى

ٍوبى اٍلمىييكفً  لوو   ما ةالكا عمول ، يةك ...  َّ-ِٗ(}الطكر : يكتىرى كصي ً ًل رى
ةكلؾ لمرجؿ : الخور  ةبح  لوؾ  ـ ال ر ، ك يت تعمـ  يكل ووكؿ : الخور ، 

 (ُ(كلكف اردت  ف تو   عيده ما صيع(( 
ا كةاؿ الم رد   عز كجؿ : (الـ : ((فامكا ةكؿ افي هذا ال اب  وإن

ٍوبى ًفوًل ًمف ركبل اٍلعىالىًموفى }ُ} ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي  ىٍؿ هيكى ِ{ تىيًزوؿي اٍلًكتىاًب ج رى {  ى
(}السجدة :  ؽح ًمف رك لؾى ـٍ  ىٍجرنا{ كةكلل عز كجؿ : ( ى ّ-ُاٍلةى (}الومـ : ـٍ تىٍساىلياي

ذى ًممكا وىٍخميؽي  ىيىاتو كى ىٍصعىاكيـ { كما كاف مذمل يةك ةكلل عز كجؿ : ( ىـً اتكخى ْٔ
(}الزخرؼ :  كا عز ستعااـ ... { فإفك ذلؾ لوس عم  جاض اجًُٔ اٍل ىًيوفى

يكما تخرج هذه الةركؼ في الور ف مخرج التك وه  كجؿ ميعي عيل ذلؾ ، كاع
كالتورور ، كلكياا لتكرور تك وه  عد تك وه عمواـ ،  ج تراه ووكؿ عز كجؿ 

ٍوره  ىـ مكف وىٍاًتي  ًمينا وىٍكـى اٍلًووىامىًض(}فصمت : ( ىفىمى  { كةد َْف ويٍموى  ًفي اليكاًر خى
عمـ المستمعكف كوؼ ذلؾ ؛ لوزجرهـ عف رككب ما وؤدم  ل  اليار كوكلؾ 
لمرجؿ : السعادة  ةب  لوؾ  ـ ال واّ ؛ لوكةعل  يكل عم  خطا ، كعم  ما 

ـى مىٍذكنل وصوره  ل  ال واّ كمف ذلؾ ةكلل عز ك  اىيك جؿ : ( ىلىٍوسى ًفي جى
(}الزمر :   { كما ةاؿ (جرور مف الكافر( :َٔللٍمميتىكى لًروفى

  لستـ خور مف ركب المطاوا   ك يدل العالموف  طكف راح
ك يت تعمـ  يكل لـ وستعاـ ، كلكف ةررهـ  ايكاـ كذلؾ ، ك يكل ةد ذ ت 

،  ووكلكف افتراه ؟ عم  التك وه ، لاـ ذلؾ ، فمجاز هذه ا وات ، كا  عمـ 
ك يكاـ ةالكا ، في كل الرسكؿ كالمسمموف عم   فكاـ ، كترؾ خ رنا عم   خ ر ، ج 

                                                 

 .ّْ( معايي الور ف ص  ُ(
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عم  جاض ا إراب ، كلكف عم  جاض تكرور خ ر  عد خ ر ، كما ووع  مر 
 (ُ( عد زجر ، ك مر  عد  مر لمترغوب كالترهوب كا  عمـ(( 

يكما هي فػاجستعااـ في ( ـ( في هذ  ه ا وات لوست لإلإراب كاع
لمتورور كةاؿ اجستعااـ في  وت ال اعر جرور ، كتامكؿ ةكؿ الم رد هيا في 
يكما تخرج هذه الةركؼ في الور ف مخرج   كاهد ( ـ( الميوطعض الور يوض ((كاع

كةد تودـ ةكلل في  كاهد ( ـ( المتصمض الور يوض : ((فخرج  التك وه كالتورور((
فالغرض في الكجاوف كاةد ، ككةدة  (ِ(التكةوؼ كالتك وه((هذا مخرج 

غرإواما في كتاب ا ويعدح مف  ةكل ايدلض عم   يكل لوس ذمض ( ـ( متصمض 
كهذا هك ك خرل ميوطعض ك يكاما ( ـ( كاةدة اسعتااموض عاطعض يةد ال وئوف ، 

 . كركدها في الور ف الكروـ استعمالاا في كؿ مكاإع الغرض مف
كاف صعكة ما تودـ اود )أـ( المنقطعة في القرآف الكريـ : شك 

 تعصومل ما واتي : 
جعؿ ( ـ( الميوطعض كما اصطمةكا عم  تسموتاا  معي   ج وص ٌ -ُ

، كما  عد ( ـ( م ككؾ فول ؛ كوووف  ؿ كةدها ؛ يفك ما  عد ( ؿ( مةوؽ 
الكعر في وومب المعي   ل  الإد ،  ؿ  ل  ( ؿ( لذلؾ فإفك جعماا  معي  
 . يعساـ كهذا ما صركح  ل جماكر اليةاة  كذور مف ال كاهد الور يوض ،

ج وص  جعماا  معي   لؼ اجستعااـ كةدها ؛ ييكل وجعؿ ما -ِ
كما  جمع اليةاة ج   عدها كّمنا مستايعنا كووطع عّةتاا  ما ة ماا ، ك( ـ(

صركح  ل جماكر في مكإع وس واا كّـ تتصؿ  ل ، كهذا ما  تستعمؿ  جٌ 
ا .  اليةاة  وإن

                                                 

 .ِّٗ-ِّٖ/ِ( الموتإب  ُ(

 . ِّّ/ِ( الموتإب  ِ(
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ذهب جماكر اليةاة  ل  جعؿ ( ـ(  معي  ( ؿ( كهمزة اجستعااـ  -ّ
 يكل ةد ت وكف  فك هذا  هـ لممعيووف السا ووف ،  جٌ دااست ععممكا  عد  ف ، معنا 
ّن التو عم  جعؿ ( ـ( الميوطعض مكإكعض  دور م يي في ايساس جممض كتعصو

كهذا ما ةاؿ  ل اليةاة مف لدف غمط كةع فول المتكمـ ، لتدارؾ كهـ  ك  ؾ  ك 
كهذا ما ج وص  كةكعل في الور ف الكروـ كما صركح سو كول ةت  وكميا هذا ، 

ةد تةصؿ في ةاؿ اجستعااـ الةوووي  ذلؾ اليةاة  يعساـ ؛ يفك هذه ايمكر 
إمف اجستعااـ   ـ ميوطعض لـ ترد في الور ف  جٌ ك( ـ( متصمض كايت 

المجازم ، كما  فك الور ف الكروـ كّـ ا ، كا س ةايل ميتؼ عيل الكهـ 
 كال ؾ كالغمط  ك  يّ مف هذا الو وؿ مما وعترم الةاؿ ال  روض .

 ـ ميوطعض في الور ف الكروـ متصمض كايت في الةوووض ( ـ( ك
تعطؼ ما  عدها عم  ما ة ماا خ رنا كاف  ـ استعااموض عاطعض يةد ال وئوف ، 
، كلكف ج وراد مف استعااماا التعووف ،  فك استعاامنا ، ك اا وستعاـ عياما 

اجستعااـ فواا مجازم ،  م :  فك المستعاـ وعمـ  الجكاب ، كج وراد مياا 
يكما  ا استدراؾ كهـ  ك غمط  لما عممتىل ، كاع اد وككف المر كما ةمت مف ة ؿ  وإن

كما تامؿ كاةدة  وف ما جاّ  عدها  عم   ف ويظر يظرةمخاطب ةمؿ ال مياا
، ك ٌواما  ةؽ لووره جاّ ة ماا كوكازف  وياما ؛ لورل  ٌواما  ةؽ  ا ةرار 

تيعسكر كؿ ( ـ( ساس هذا المعي  المراد وي غي  ف كعم   ؛ لويكره  ا يكار 
كاهد مختارة مف  كاهد ( ـ(  ويما كردت في كتاب ا ، كفوما واتي دراسض ل 

ي الور ف الميوطعض كما سمكاها  هؿ اليةك كالتعسور مرت ض ةسب كركدها ف
  يكل ج فرؽ  وياا ك وف التي سمكها ( ـ( المتصمض .الكروـ ؛ لي وف مف خّلاا 

ةىاليكٍا لىف تىمىسكيىا اليكاري ً جك  ىوكامان مكٍعديكدىةن ةيٍؿ (تعال  :  ةاؿ ا-ُ كى
مى  الٌمًل مىا جى  ـٍ تىويكليكفى عى ٍادىهي  ى ٍادنا فىمىف ويٍخًمؼى الٌملي عى ٍذتيـٍ ًعيدى الٌمًل عى  ىتكخى

(}ال ورة :   { َٖتىٍعمىميكفى
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عّةض مإمكف الجممض  عد ( ـ(  مإمكف ما جاّ ة ماا كاإةض ، 
كهي عّةض رد  يّ عم   يّ ، كهذا هك الغرض مف استعماؿ ( ـ(  ويما 

ةوؿ كردت  ف تككف  المعي  الذم ع ركا عيل  وكلاـ عاطعض متصمض ، لكيل 
(  معي  ( ؿ( كةدها ـٍ تىويكليكفى  افك ( ـ( في ةكلل تعال  : ( ى
كهك ةكؿ مردكد ( ُ(

م : ((ك( ـ(  مكا  ف ةاؿ الزمخ ر مف لدف جماكر اليةاة لما مرك ذكره ، ك 
تككف معادلض  معي  :   م ايمروف كائف ، عم  س وؿ التورور ؛ يفك العمـ 

كمذؿ هذا ةاؿ ال وإاكم  (ِ( كاةع  ككف  ةدهما ، كوجكز  ف تككف ميوطعض((
يكاا متصمض ((لمعمـ  كةكع  ةدهما ،  ك ميوطعض  معي  :  ؿ  

كاةع ؟ : اتخاذكـ العاد عيد ا  ـ ((ككايكل ووكؿ :  م هذوف (ّ( توكلكف((
ةكلكـ عم  ا ما ج تعممكف ؟ ك خرج ذلؾ مخرج المتردد في تعوويل عم  

ف كاف ةد عمـ كةكع  س وؿ  ةدهما كهك ةكلاـ عم  ا ما ج التورور ، كاع
كةوؿ ( ـ( هيا ميوطعض فتتودر  ػ( ؿ( كالامزة  ، كايكل ةاؿ :  ؿ ...  وعممكف

 ما ج تعممكف ، كهك استعااـ  يكار ؛ ييكل ةد كةع مياـ  توكلكف عم  ا
كةد عوكف  (ْ( عم  ا ما ج وعممكف ؛ فايكر عمواـ صدكر هذا مياـ((ةكلاـ 

ا ف عا كر جعؿ ( ـ( هيا متصمض ، كةاؿ : ((كج معي  لّيوطاع هيا ؛ ييكل 
 . (ٓ(وعسد ما  فاده اجستعااـ مف ا لجاّ كالتورور((

موس ض هيا كفي كؿ مكإع  ةكؿ مختمؽ ، فكالوكؿ  ػ( ـ( الميوطع 
المراد ةسب هذا الوكؿ  يكار ما جاّ  عدها فةسب ؛ يفك ( ـ( اسستعااموض 

                                                 

 .ْٓٓ/ُ( الدر المصكف  ُ(

 . ُٗٓ/ُ( الك اؼ  ِ(

 . َٗ/ُ(  يكار التيزوؿ  ّ(

 .َْٓ/ُ( ال ةر المةوط  ْ(

 .ِٔٓ/ُ( التةرور كالتيكور  ٓ(
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عاطعض تعطؼ مإمكف ما  عدها عم  مإمكف ما ة ماا ك اا ويستىعاىـ عف 
ف عم  ا ما ج وعممك ةمؿ المخاطى وف عم   يكار ةكلاـ لالمإمكيوف هذوف 

ةاصؿ ، هك ا ف ه اـ ؛ ييكل  يكار لما يكار تك وخي كما سماه ، كهك  
ا عم   يكار اتخاذهـ العاد عيد ا س ةايل ، كهك   يكار   طالي كةمماـ  وإن

ك ، كهذا ه غور ةاصؿ ؛ فوككف الغرض ميل يعوليٌيل كما سماه ا ف ه اـ ؛ 
ا  عدها عم  ما ة ماا ، مف ( ـ( في هذه ا وض  يكاا عطعت م المعي  المراد

يكما  رود ميل التعووف لك اا استيعًاـ عياما ، لكيل ما  رود مي ةمؿ  ، كاع
 ايمروف المذككروف المخاط وف عم   يكار 

ٍياىا  ىٍك -ِ ٍورو مل ا يىيسىٍه ًمٍف  وىضو  ىٍك يييًساىا يىٍاًت ً خى ةاؿ ا تعال  : (مى
ّو ةىًدوره } مى ى كيؿل  ىٍي ـٍ  ىفك الٌملى عى ـٍ تىٍعمى ـٍ  ىفك الٌملى لىلي ميٍمؾي ًَُٔمٍذًماىا  ىلى ـٍ تىٍعمى {  ىلى
مىا لىكيـ ملف ديكًف الٌمًل  ًليٍّ كىجى يىًصورو }السكمىاكىاًت كىايىٍرًض كى ـٍ { ًَُٕمف كى  ى

اًف  مىف وىتى ىدكًؿ اٍلكيٍعرى ً اً ومى ـٍ كىمىا سيًئؿى ميكسى  ًمف ةىٍ ؿي كى تيًروديكفى  ىف تىٍساىليكٍا رىسيكلىكي
ؿك سىكىاّ السكً وًؿ(}ال ورة :   { َُٖفىوىٍد إى

ـٍ تيًروديكفى  ىف تىٍساىليك تعال   افك ( ـ( في ةكلل ةوؿ  (  معي  : ( ى ـٍ ٍا رىسيكلىكي
كةاؿ ا ف عطوض : ((كةالت فرةض ( ـ( هيا  معي  ( ؿ( ك لؼ  (ُ( لؼ اجستعااـ

فك ( ـ( ج توع  معي  ( ؿ( اجستعااـ ،  كةاؿ مكي كغوره : كهذا وإعؼ ؛ ي
فوما وكرده ، ةاؿ الواإي   ك مةمد : كلوس كما  ذا اعترض المتكمـ  ؾ   جٌ 

فك ( ؿ( ةد تككف لإلإراب عف المعظ ج عف معياه ، ةاؿ مكي رةمل ا ؛ ي
يكما ومـز ما ةاؿ عم   ةد معيوي ( ؿ( كهك ا إراب عف المعظ  كاع

مكي هك الصةو  فود تودـ  فك سو كول الميسكب  ل  وكؿ الك  (ِ(كالمعي ((

                                                 

  ٖٓٓ/ُكجامع ال واف لمط رم  ٕٓ/ُ( ويظر :  معايي الور ف لمعراّ  ُ(

كال ةػػػػػػر المةػػػػػػوط  ُُٗ/ُكويظػػػػػػر : الكسػػػػػػوط لمكاةػػػػػػدم  ُٓٗ/ُ( المةػػػػػػرر الػػػػػػكجوز  ِ(
ُ/ْٗٗ   . 
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كاليةاة مف  عده جعمكا ( ـ( الميوطعض  ميزلض ( ؿ(  معياها ا  طالي ج 
 ج المجازم . معياها اجيتوالي ، كفي ةاؿ اجستعااـ الةوووي 

كالصةو   فك ( ـ( متصمض كما سموت ،  مردكدة عم  همزة اجستعااـ 
 فك ا  كاكتعسور ا وض  فك مف عمم (ُ(ورهة ماا ،  كهذا ما  جازه العراّ كغ

عم  كؿ  يّ ةدور ك فك لل ممؾ السمكات كايرض اةتإ   ف ج س ةايل 
مكس   مكس  عمول سؤاؿ مف  جاؿ ذلؾ ، كما فعؿ ةكـ وسالكا رسكلاـ 

السّـ ، كهذا المعي  ومـز  ف وككف المراد مف استعااـ ( ـ( ةمؿ المخاط وف 
 . عدها ، كا ةرار  ما جاّ ة ماا عم   يكار ما جاّ 

وىٍعويكبي وىا  ىًييك ً فك الٌملى -ّ ـي  ىًيوًل كى ةاؿ ا تعال  : (كىكىصك  ً اىا ً ٍ رىاًهو
ّى تىميكتيفك  ىجك كى ىيتـي محٍسًمميكفى } ـي الدلوفى فى ـٍ كييتيـٍ  ياىدىاّ ً ٍذ ُِّاٍصطىعى  لىكي {  ى

رى وىٍعويكبى اٍلمىٍكتي  لىػلى  ةىإى ً ٍذ ةىاؿى ًل ىًيوًل مىا تىٍع يديكفى ًمف  ىٍعًدم ةىاليكٍا يىٍع يدي ً لىػاىؾى كىاًع
(}ال ورة :  يىٍةفي لىلي ميٍسًمميكفى ؽى ً لىػانا كىاًةدنا كى ٍسةى ٍسمىاًعوؿى كىاًع ـى كىاًع -ُِّ  ىاًئؾى ً ٍ رىاًهو

ُّّ } 
ـٍ كييتيـٍ  ياىدىاّ(  ميوطعض  معي   لؼ ةوؿ  فك ( ـ( في ةكلل تعال  : ( ى

 معي   معي  ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ  اجستعااـ  ك  معي  ( ؿ( كةدها ،  ك
، كةوؿ  يكاا عاطعض متصمض مردكدة عم  همزة ا إراب اجيتوالي ج ا  طالي 

 تىدكعكف : كالتودور :  كيتـ غائ وف  ـ كيتـ  اهدوف ؟  ك ، اجستعااـ ة ماا 
؟  ك التودور :  م ايمروف  ليصرايوض  ـ كيتـ  اداّعم  ايي واّ الواكدوض  ك ا

  (ِ(ذا  ـ ذا ؟ كةع 
                                                 

ك يػػػكار  ُٓٗ/ُكالمةػػرر الػػػكجوز ج ػػف عطوػػػض  ٕٓ/ُايي الوػػر ف لمعػػػراّ ( ويظػػر :  معػػػ ُ(
كالػػدر المصػػكف  ْٗٗ/ُكال ةػػر المةػػوط ي ػػي ةوػػاف اييدلسػػي  ََُ/ُالتيزوػػؿ لم وإػػاكم 

ِ/ْٔ  . 

 َٓٔ/ُكجػػػامع ال وػػػاف لمط ػػػرم  ّٓ-ّْ( ويظػػػر :  مجػػػاز  الوػػػر ف ي ػػػي ع وػػػدة ص  ِ(
كالمةػػػرر الػػػكجوز ج ػػػف عطوػػػض  ُُٗ/ُكالك ػػػاؼ لمزمخ ػػػرم  ُِٕ/ُكالكسػػػوط لمكاةػػػدم 
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ك ًوا كايت التسموض ك ًوا كاف التودور فالمعي  ايخور هك المعي   
ف عدكها ميوطعض المراد في ا وض  ، كهي عم  يةك ما ةالل ا ف عا كر ، كاع

ـي  ىًيوًل( فإفك   افك ((( ـ( عاطعض جممض (كييتيـٍ  ياىدىاّ( عم  (كىكىصك  ً اىا ً ٍ رىاًهو
لخ ر ا( ـ( مف ةركؼ العطؼ كوعما كةعٍت ، كهي هيا ميوطعض لّيتواؿ مف 

ما كايت ( ـ( ؾ ، كلعف   راهوـ كوعوكب  ل  مجادلض مف اعتودكا خّؼ ذل
، فاجستعااـ هيا غور ةوووي لظاكر  فك عدـ  اكدهـ وّزماا اجستعااـ 

اةتإار وعوكب مةوؽ ، فتعوكف  فك اجستعااـ مجازم كمةممل عم  ا يكار ؛ 
   (ُ( ييكل   ار مةامؿ اجستعااـ المجازم((

عّةض ما  ذا ت وكف عيد ا ف عا كر  فك ( ـ( في ا وض عاطعض كظارت 
لوست هذه ك  ذلؾ  ل  تسموتاا  الميوطعض ؟   عدها  ما ة ماا ، فما الداعي  عد

  التسموض خّؼ المعي  كالتعسور الذم  ككده ا ف عا كر يعسل ؟
مإمكف  عدها عم  جاّ فػ( ـ( عاطعض متصمض عطعت مإمكف ما 

 يكار ، ك اا استعًاـ عياما ج  رادة تعووف  ةدهما ،  ؿ ف ماا جاّ ما 
  المإمكف ال عدم كا ةرار  المإمكف الو مي .

لىيىا -ْ ـٍ كى كيىيىا ًفي الٌمًل كىهيكى رى حيىا كىرى حكي آجح ةاؿ ا تعال  : (ةيٍؿ  ىتيةى
يىٍةفي لىلي ميٍخًمصيكفى } ـٍ كى اليكي ـٍ  ىٍعمى لىكي الييىا كى ـٍ تىويكليكفى ً فك ً ٍ رىاًهوـى ُّٗ ىٍعمى {  ى

اًعوؿى  ٍسمى ارىل ةيٍؿ  ى ىيتيـٍ  ىٍعمىـي  ىـً  كىاًع وىٍعويكبى كىايٍس ىاطى كىاييكٍا هيكدنا  ىٍك يىصى ػؽى كى ٍسةى كىاًع
ا الٌملي ً غىاًفؿو عىمكا  مى ـي ًممكف كىتىـى  ىاىادىةن ًعيدىهي ًمفى الٌمًل كى ٍف  ىٍظمى مى الٌملي كى

(}ال ورة :   {َُْ-ُّٗتىٍعمىميكفى

                                                                                                                

كال ةػػر المةػػوط ي ػػي ةوػػاف اييدلسػػي  َُٕ/ُك يػػكار التيزوػػؿ لم وإػػاكم   ُِْ-ُِّ/ُ
 . ُِٖ-ُِٕ/ِكالدر المصكف  ْٕٓ-ّٕٓ/ُ

 .  َُٕ/ُ( التةرور كالتيكور  ُ(
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ـٍ عص عف عاصـ (ةر  ا ف عامر كةمزة كالكسائي كة  ( كةر   ى تىويكليكفى
ـٍ ا ف كذور كيافع ك  ك عمرك كعاصـ في ركاوض   ي  كر ( (  الواّ ،  ى وويكليكفى

( ميوطعض  معي  ( ؿ( كةدها ،  ك  ـٍ تىويكليكفى كةوؿ  افك ( ـ( في ةكلل تعال  : ( ى
 معي   معي   لؼ اجستعااـ كةدها ،  ك  معي  ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ 

، كةوؿ  ايكاا عاطعض متصمض في ةراّة مف ةر  ب اجيتوالي ج ا  طالي ا إرا
هي الصةو  ةكؿ مف ةاؿ :  التاّ كميوطعض في ةراّة مف ةر   الواّ ، ك 

كيىيىا( عاطعض متصمض  آجح كالتودور  ك في كّ الوراّتوف مردكدة عم  ( ىتيةى
ف  يككـ  كل  فتزعمك  المعي  :  مح هذوف ايمروف تععمكف :  تجادلكييا في ا

ّن   ـ تزعمكف  فك   راهوـ كايي واّ مف  عده كايكا هكدنا  ك  ك هدل ميكا س و
 ك المعي  :  مح  ةد  يرسمكا ة ؿ ي اة الواكدوض كاليصرايوض ؟ ، كهـيصارل 

ايمروف تاتكف : المةاججض في ةكـ ا  ـ ادعاّ الواكدوض كاليصرايوض عم  
 (ُ(يكارهما معنا تعووف  ةدهما  ؿ لج  اجستعااـ عياما ايي واّ ؟ كالمراد 

ةاؿ ا تعال  : (كىافى اليكاسي  يمكضن كىاًةدىةن فى ىعىثى الٌملي اليكً ولوفى مي ى لًروفى -ٓ
ا اٍختىمىعيكٍا فً  ـى  ىٍوفى اليكاًس ًفومى ؽل ًلوىٍةكي مييًذًروفى كى ىيزىؿى مىعىايـي اٍلًكتىابى ً اٍلةى مىا  ولً كى كى

اٍّتايـي اٍل ىوليىاتي  ىٍغونا  ىٍويىايـٍ فىاىدىل الٌملي  اٍختىمىؼى ًفوًل ً جٌ  الكًذوفى  يكتيكهي ًمف  ىٍعًد مىا جى
ؽل ً ًإٍذًيًل كىالٌملي وىٍاًدم مىف وى ىاّ ً لى  ًصرىاطو  ا اٍختىمىعيكٍا ًفوًل ًمفى اٍلةى ييكٍا ًلمى الكًذوفى  مى

مىٍكٍا ًمف  {  ىـٍ ُِّمحٍستىًووـو } لىمكا وىٍاًتكيـ مكذىؿي الكًذوفى خى يكضى كى ميكٍا اٍلجى ًسٍ تيـٍ  ىف تىٍدخي ةى
ييكٍا مىعىلي  تك  وىويكؿى الركسيكؿي كىالكًذوفى  مى ٍلًزليكٍا ةى ركاّ كىزي ةىٍ ًمكيـ مكسكٍتايـي اٍل ىٍاسىاّ كىالإك

(}ال ورة : مىتى  يىٍصري الٌمًل  ىج ً فك يىٍصرى الٌمًل ةىًرو  {ُِْ-ُِّبه
                                                 

عػراب  ْٔٔ/ُكجػامع ال وػاف لمط ػرم  ّٓ( ويظر :  مجاز  الوػر ف ي ػي ع وػدة ص  ُ( كاع
كالك ػػؼ عػػف كجػػكه الوػػراّات  ِّْ/ِكالةجػػض ي ػػي عمػػي اليةػػكم  ٖٔس ص الوػػر ف لميةػػا

كالمةػرر الػكجوز  ُٔٗ/ُكالك اؼ لمزمخ ػرم  ِِّ/ُكالكسوط لمكاةدم  ِٔٔ/ُلمووسي 
ك يػػػػكار التيزوػػػػؿ لم وإػػػػاكم  ُُّ/ِكالجػػػػامع يةكػػػػاـ الوػػػػر ف  ُِٕ-ُِٔ/ُج ػػػػف عطوػػػػض 

ُ/َُُ . 
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( ميوطعض  معي   لؼ  ًسٍ تيـٍ ـٍ ةى ةوؿ  افك ( ـ( في ةكلل تعال  : ( ى
 معي  اجستعااـ  ك  معي  ( ؿ( كةدها  ك  معي  ( ؿ( كالؼ اجستعااـ 

كج وستووـ ذلؾ ، كةوؿ  ايكاا عاطعض متصمض ا إراب اجيتوالي ج ا  طالي 
 ميكا فص ركا الذوف  تودور : جممض مةذكفض ة ماا كالمعي  : فادل ا   جٌ 

عم  استازاّ ةكماـ ،  تسمككف س وماـ  ـ تةس كف  ف تدخمكا الجيض مف غور 
كج ةاجض  ل  هذا التودور ، فػ( ـ( تستعمؿ لعطؼ ما  عدها  (ُ(سمكؾ س وماـ 

لكف ج لتعووف ، ياما عامنا كاف  ـ خ رنا ، كاجستعااـ عم  ما ة ماا استعا
يكما  يكار ك يفك اجستعااـ مجازم ،  ةدهما ،  اعتوادهـ ما جاّ  عدها ، كهك اع

 يكل  ، كا ةرار  ما جاّ ة ماا ، كهك دخكؿ الجيض مف دكف اخت ارهـ  ال دائد 
لوموز  العتف ؛ ك التي جاّت  اا الرسؿ الوؼ  التك ج  د مف اخت ار الياس

  .مؤمياـ مف كافرهـ 
ًتٍمؾى ةاؿ ا تعال  : (-ٔ ٍذميلي كى ـٍ ةىٍرحه فىوىٍد مىسك اٍلوىٍكـى ةىٍرحه مل ً ف وىٍمسىٍسكي

ـٍ  ياىدىاّ كىالٌملي جى  وىتكًخذى ًميكي ييكٍا كى ـى الٌملي الكًذوفى  مى ًلوىٍعمى ـي ييدىاًكلياىا  ىٍوفى اليكاًس كى ايوكا
ؽى اٍلكىاًفًروفى }{ َُْويًةبح الظكاًلًموفى } وىٍمةى ييكٍا كى ًلويمىةلصى الٌملي الكًذوفى  مى ـٍ ُُْكى {  ى

اً ًروف(} ؿ  ـى الصك وىٍعمى ـٍ كى اهىديكٍا ًميكي لىمكا وىٍعمىـً الٌملي الكًذوفى جى يكضى كى ميكٍا اٍلجى ًسٍ تيـٍ  ىف تىٍدخي ةى
 {ُِْ-َُْعمراف : 

ًس ٍ ةوؿ  افك ( ـ( في ةكلل  ـٍ ةى ( ميوطعض  معي  ( ؿ( تعال  : ( ى تيـٍ
 معي  ا إراب اجيتوالي ج ا  طالي كةدها  ك  معي  ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ 

، كةوؿ  ايكاا عاطعض متصمض معادلض لامزة استعااـ تتودر مف معي  ما وتودماا 
كاف تككف  تودور :  تعممكف  يكل ج  دك مف اخت ار الياس  التكالوؼ كال دائد 

                                                 

كجػامع ال وػاف  َْمجاز الور ف ي ي ع وػدة ص  ٔٗ/ُ( ويظر :  معايي الور ف لمعراّ  ُ(
كال وػػػػاف فػػػػي  ِّٓ/ُكالك ػػػػاؼ لمزمخ ػػػػرم  ُّٕ/ُكالكسػػػػوط لمكاةػػػػدم  َُْ/ِلمط ػػػػرم 

ك يػػػػػكار التيزوػػػػػؿ  ُِٖ/ّكالجػػػػػامع يةكػػػػػاـ الوػػػػػر ف  َُٓ-ُْٗ/ُغروػػػػػب  عػػػػػراب الوػػػػػر ف 
 . َّٖ/ِكالدر المصكف  ُّٓ/ُلم وإاكم 
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مف لكاذب  ـ ةس تـ  ف تدخمكا الجيض الصادؽ مف المؤمف ا لتمووز المؤمف
كهذا دلوؿ عم   فك ( ـ( في ا وض عاطعض متصمض ؛  (ُ(دكف هذا اجخت ار ؟

عطعت مإمكف ما جاّ  عدها ييكل لك لـ تكف كذلؾ لما ةوؿ  اذا التودور ، 
تعووف  ةد هذوف  يكل ما  رود مياا   جٌ ، ا جاّ ة ماا عم  مإمكف م

يكما ةمؿ المخاطىب عم    يكار المإمكف ال عدم كا ةرار  المإمكيوف ، كاع
  المإمكف الو مي .

ـٍ  ىًؿ الٌملي ويزىكلي : ةاؿ ا تعم  -ٕ ـٍ تىرى ً لى  الكًذوفى ويزىكحكفى  ىيعيسىاي ( ىلى
ّن } مى  الٌملً ْٗمىف وى ىاّ كىجى ويٍظمىميكفى فىًتو كفى عى كىعى   { ايظيٍر كىوؼى وىٍعتىري الكىًذبى كى

ـٍ تىرى ً لى  الكًذوفى  يكتيكٍا يىًصو نا ملفى اٍلًكتىاًب ويٍؤًمييكفى ً اٍلًجٍ ًت ًَٓ ًل ً ٍذمنا محً وينا } {  ىلى
ّن } كٍا هىؤيجّ  ىٍهدىل ًمفى الكًذوفى  مىييكٍا سىً و وىويكليكفى ًلمكًذوفى كىعىري { ُٓكىالطكاغيكًت كى

مىف وىٍمعىًف الٌملي فىمىف تىًجدى لىلي يىًصورنا }  يٍكلىػًئؾى الكًذوفى  ـٍ يىًصوبه ِٓلىعىيىايـي الٌملي كى ـٍ لىاي {  ى
 {ّٓ-ْٗملفى اٍلميٍمًؾ فىًإذنا جك ويٍؤتيكفى اليكاسى يىًوورنا(}اليساّ : 

ـٍ يىًصوبه ملفى اٍلميٍمًؾ( ميوطعض : ةوؿ  افك ( ـ( في ةكلل تعال   ـٍ لىاي ( ى
ستعااـ  ك  معي  ( ؿ( كةدها  ك  معي  ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ  معي   لؼ اج

لعكات  رط اجتصاؿ كهك عدـ   معي  ا إارب اجيتوالي ج ا  طالي ؛
  (ِ(س واا  امزة استعااـ

كةد  وكيتي فوما تودـ  يكل ج و ترط لػ( ـ( المتصمض  ف تككف مس كةض 
فاي ، في الةوووض مس كةض  اذه الامزة   امزة استعااـ ، كما  فك ( ـ( في ا وض

                                                 

كال وػاف  ُٓٓ/ُكالمةػرر الػكجوز ج ػف عطوػض  ُِْ/ُ( ويظر :  الك ػاؼ لمزمخ ػرم  ُ(
ك يػكار التيزوػؿ لم وإػاكم  ُٓٔ/ْكالجامع يةكاـ الور ف  ِِّ/ُفي غروب  عراب الور ف 

 .َْٗ/ّكالدر المصكف  ٖٗ/ّكال ةر المةوط  َْ/ِ

عرا ػػل َٔ( ويظػػر :  مجػػاز الوػػر ف ي ػػي ع وػػدة ص  ِ(  َٓ/ِلمزجػػاج  كمعػػايي الوػػر ف كاع
 ُْٖ/ٓكالجػػػامع يةكػػػاـ الوػػػر ف  ِّٓ/ُكالك ػػػاؼ لمزمخ ػػػرم  ٕٔ/ِكالكسػػػوط لمكاةػػػدم 

 .ٔ/ْكالدر المصكف  ٕٗ/ِك يكار التيزوؿ لم وإاكم 



1427 

 

لما ة ماا كمعطكفنا كمردكدنا عمول ، كما ة ماا  معادجن ما  عدها مكإكعض لجعؿ 
( جاّ في التعسور : ((ةكلل تعال  :  ـٍ تىرى ـٍ تىرى ً لى  و د   وكلل تعال  : ( ىلى ( ىلى

( س ب يزكلاا  فك مرةب  ف زود ك ةرم  ف عكف ، كهما  الكًذوفى ويزىكحكفى  ىيعيسىايـٍ
مف الواكد  توا الي ي صم  ا عمول كسمـ  اطعالاما كمعاما طائعض مف الواكد 

كا ما يةف ، ةالكا : فوالكا : وا مةمد ، هؿ عم  هؤجّ مف ذيب ؟ ةاؿ : ج 
 ٌج عم  هوئتاـ ، ما مف ذيب يعممل في الياار  جك كيعلر عيكا  الموؿ ،  كما مف 

كفي الذم زككا  ل  يعساـ  ر عض ...  لموؿ  جك كيعلر عيكا  الياار ا ذيب يعممل
كالذايي :  فك الواكد ةالكا :  فك ...   ةكاؿ :  يكاـ  رؤكا  يعساـ مف الذيكب
كالذالث :  فك الواكد كايكا وودمكف ...    ياّيا الذوف ماتكا ف ميا وزككييا عيد ا

كالرا ع :  فك ...   وزعمكف  يكل ج ذيكب لاـ ص واياـ في الصّة فوؤمكياـ ،
ارىل يىٍةفي  ىٍ يىاّ الٌمًل  ةىالىًت اٍلوىايكدي كىاليكصى الواكد كاليصارل ةالكا : (كى

ةىاليكاٍ ُٖ(}المائدة : كى ىًة كاؤيهي  يكضى ً جٌ  { كةالكا : (كى مىف كىافى هيكدان  ىٍك  لىف وىٍدخيؿى اٍلجى
ارىل(}ال ورة :  ـٍ تىرى ً لى  الكًذوفى  يكتيكٍا يىًصو نا ملفى ...  {ُُُيىصى كةكلل تعال  : ( ىلى

اٍلًكتىاًب( في س ب يزكلاا  ر عض  ةكاؿ :  ةدها :  فك جماعض مف الواكد ةدمكا 
...  عم  ةروش فسالكهـ :  دوييا خور  ـ دوف مةمد ؟ فواؿ الواكد :  ؿ دويكـ

 ةطب ةدما مكض فوالت لاما  ي  فوى كالذايي :  فك كعب  ف اي رؼ كةي 
كالذالث :  فك كعب  ف ...  فواج :  يتـةروش :  يةف خور  ـ مةمد ؟ 

كالرا ع :  فك ...  اي رؼ هك الذم ةاؿ لكعار ةروش :  يتـ   هدل مف مةمد
و ةكلل ...  اكـ خور مف مةمدةوي  ف  ةطب ةاؿ لكعار ةروش : يةف كاع

ـٍ يىًصوبه ملفى تعال  :  ـٍ لىاي اٍلميٍمًؾ( هذا استعااـ معياه ا يكار فالتودور لوس  ( ى
 فود زعمكا  فك الممؾ سوصور لاـ  ( ُ(لاـ(( 

                                                 

 .ٔٔ-ّٔ/ِ( زاد المسور  ُ(
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راةكا وزككف مف  اؤكا ، كوعتكف كوةكمكف فايت ترل كوؼ  فك الواكد 
 اذا كهذا مف تمواّ  يعساـ كمف دكف سيد ، فاخذكا ووكلكف كوععمكف ةكؿ 

ـٍ لىايـٍ  كفعؿ مف ممؾ الديوا كا خرة ، لذلؾ جاّ الرد عمواـ  وكلل تعال  : ( ى
( لةمؿ المخاط وف عم   يكار ما جاّ  عد ( ـ( مف  جؿ يىًصوبه ملفى اٍلميٍمؾً 

 عم   يكار ما جاّ ة ماا .  ـةمما
ـٍ كىهىمحكٍا ً ًإٍخرىاًج  -ٖ ةاؿ ا تعال  : ( ىجى تيوىاًتميكفى ةىٍكمنا يككىذيكٍا  ىٍومىايىاي

ؽح  ىف تىٍخ ىٍكهي ً ف كييتـي محؤيًمًيوفى  ؿى مىركةو  ىتىٍخ ىٍكيىايـٍ فىالٌملي  ىةى ـٍ  ىكك الركسيكًؿ كىهيـ  ىدىؤيككي
ـٍ ويعىذلٍ ايـي الٌملي ً اى ُّ} ديكرى ةىٍكـو { ةىاًتميكهي وىٍ ًؼ صي ـٍ كى مىٍوًا ـٍ عى ٍركي وىيصي ـٍ كى ويٍخًزًه ـٍ كى ٍوًدوكي

ٍؤًمًيوفى } ًكوـه ُْمح ًموـه ةى مى  مىف وى ىاّ كىالٌملي عى وىتيكبي الٌملي عى ـٍ كى ويٍذًهٍب غىٍوظى ةيميكً ًا { كى
اهى ُٓ} لىمكا وىٍعمىـً الٌملي الكًذوفى جى ًسٍ تيـٍ  ىف تيٍترىكيكٍا كى ـٍ ةى ـٍ وىتكًخذيكٍا ًمف {  ى لى ـٍ كى ديكٍا ًميكي

(}التك ض :  ا تىٍعمىميكفى ً وره ً مى ضن كىالٌملي خى ًلوجى -ُّديكًف الٌمًل كىجى رىسيكًلًل كىجى اٍلميٍؤًمًيوفى كى
ُٔ } 

ذهب جماكر المعسروف ت عنا لما ذهب  لول جماكر اليةاة  ل   فك  
ًسٍ تيـٍ  ىف تيتٍ  ـٍ ةى رىكيكٍا( ميوطعض  معي   لؼ اجستعااـ ،  ك ( ـ( في ةكلل تعال  ( ى

كةاؿ ا ف  عطوض : ((( ـ( في هذه ا وض لوست  (ُ( معي  ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ
يكما هي المتكسطض في الكّـ ، كهي عيد سو كول التي تتإمف  المعادلض ، كاع

، كاستعاامنا تسد مسد ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ ،  إرا نا عف المعظ ج عف معياه 
ةد ك  (ِ(ي التي في ةكلاـ :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ، التودور :  ؿ  هي  اّ((كه

تودـ  فك المعسروف ةوف وجعمكف ( ـ(  معي  ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ وذكركييا  فك 
المراد  ف تككف  ميزلض ( ؿ(  معياها اجيتوالي ج  معياها ا  طالي ، لعمماـ 

                                                 

كالك ػػػاؼ  َُٕ/َُكجػػػامع ال وػػػاف لمط ػػػرم  ِٖٔ/ُ( ويظػػػر :  معػػػايي الوػػػر ف لمعػػػراّ  ُ(
  ِْٓ/ِلمزمخ رم 

 . ُْ/ّ(المةرر الكجوز  ِ(
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ةاؿ التا عوف  عامكض هذا  فك المعي  الذايي ج وص  كةكعل في الور ف الكروـ ، 
خطا مف س وكهـ ، كومغكا اليتائج التي  يكها  مف  ف وي اكا عم  ، فاـ  دجن 

عم  هذا الخطا كج وعممكا  اا في تعسور كتاب ا راةكا وسكغكف العمؿ  ما 
 ل  اليةاة الودام  خّؼ ما ةت  راةكا مف  جؿ ذلؾ ويس كف ترتب عمول 
في  اب ( ـ( الميوطعض : ((كذلؾ  يكل  ، ؟! فود تودـ ةكؿ سو كولصركةكا  ل 

ـك  دركل مذؿ ذلؾ الظف في ةوف ة اؿ :  عمرك عيدؾ ؟ فود ظف  يكل عيده ، ذ
زود  عد  ف استغي  كّمل ، كمذؿ ذلؾ :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ؟  يكما  دركل 

كةاؿ الذمايويي : ((كتودر هذه  (ُ( ال ؾ ةوث مإ  كّمل عم  الوووف((
  ؿ  ـ  اّ ، كايكل  كمذاؿ هذا مف كّماـ :  يكاا... الميوطعض  ػ( ؿ( كالامزة

ا تمكح فغمب في ظيل  يكاا   ؿ ، فاخ ر  ةسب ما غمب في ظيل  ر ل   خاصن
  (ِ(، ذـ  ؾك فرجع  ل  السؤاؿ كاجستذ ات ، كايكل ةاؿ :  ؿ   اّ هي ؟((

عمول اليةاة كةالكا ( الميوطعض كتودورها الذم  جمع هذا هك تعسور ( ـ 
كهك  فك  (ّ(المذككرست ادوف  وكؿ العرب مكالذمايويي مذؿ ما ةاؿ سو كول 

( ـ( الميوطعض كما سمكها  ةدذاا كصيعاا الكهـ كال ؾ كالغمط ، الذم جاّ 
 هذه هي المغض العر وض عيد اليةاة م يوض ،  عدها اجستدراؾ كالرجكع عياا 

ةكاعدها عم  ايكهاـ ؟! ج  اس مع ذلؾ  ذا  خذ  اذه الوكاعد لتط وواا عم  
ال  ر ، لكف لوت  عرم كوؼ وجكز تط وواا عم  كّـ ا كوؤخذ  اا كّـ 

، ج  درم  وععمكف ذلؾ عمدنا كعف عمـ  ـ  كما فعؿ المعسركف في تعسوره ؟!

                                                 

  ُٓٗ/ّ( كتاب سو كول  ُ(

 .ّٖٓ( العكائد كالوكاعد ص  ِ(

كالموتصػػد لمجرجػػايي فػػي  ػػرح  ُْٔ-ُْٓ/ّ( ويظػػر :  ػػرح كتػػاب سػػو كول لمسػػورافي  ّ(
ك ػػرح المعصػػؿ  ْٔكمعػػايي الةػػركؼ لمرمػػايي ص  ِْٕ/ِا وإػػاح ي ػػي عمػػي اليةػػكم 

 .ّّْ/ْرإي ك رح كافوض ا ف الةاجب لم ُٕ/ٓج ف وعوش 
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عف جاؿ؟  لـ ورجع ا ف عطوض  ل  ما ةالل سو كول كاليةاة مف  عده كهـ 
يكاا   ؿ  ـ فكف ( ـ( الميوطعض في ايمذمض المصيكعض كفي ةكؿ العرب :  وعرل 

  اّ ؟
فاذا التعسور الم يي في ايساس عم  ال ؾ كالكهـ كعم  الغمط   

 اطؿ ك اطمض كؿ اليتائج التي  يوت عم  اساسل التي مياا : اختّؽ ( ـ( 
 اهد الور يي لكا معي  ( ؿ(  ك  معي  ( ؿ( كالامزة  ااالميوطعض كجعم

ًسٍ تيـٍ  ىف تيٍترىكيكٍا( ع ـٍ ةى هيا ـ( ما  عد ( معادلض م  الرغـ مف  ٌف المذككر : ( ى
فما ف ماا ةث المؤميوف عم  الجااد ، ما ة ماا كاإةض ج تةتاج  ل   واف ، ل

كالترغوب فول كالترهوب مف التواعس عيل ، كما  عدها تي وااـ عم   ف ج 
،  ف وخت رهـ  الجااد كت عاتل وظيكا  افك ا س ةايل وتركاـ مف دكف 

مف دكف  ف  هدكا في س وؿ ا  ـ تةس كف  يككـ تدخمكف الجيضكالمعي  : جا
هذا هك المعي  الذم ووتإي جعؿ ( ـ(  وخت ركـ ا  الجااد في س ومل ؟

عاطعض متصمض ، كاجستعااـ مجازم ، كالمراد ةمؿ المخاطى وف عم   يكار ما 
 جاّ  عدها ، كا ةرار  ما جاّ ة ماا .

مىا كىافى هىػذىا اٍلويٍر في  ىف ويٍعتىرىل ًمف ديكًف الٌمًل ةاؿ ا تعال  : (-ٗ  كى
ٍوبى ًفوًل ًمف ركبل اٍلعىالىًموفى  تىٍعًصوؿى اٍلًكتىاًب جى رى لىػًكف تىٍصًدوؽى الكًذم  ىٍوفى وىدىٍوًل كى كى

ٍذًمًل كىاٍدعيكٍا مىًف اٍستى ّٕ} ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي ةيٍؿ فىٍاتيكٍا ً سيكرىةو مل طىٍعتـي ملف ديكًف الٌمًل {  ى
(}وكيس :  اًدًةوفى  { ّٖ-ًّٕ ف كييتيـٍ صى

ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي( غور متصمض ييكاا  فك ةوؿ  اك   ( ـ( في ةكلل تعال  : ( ى
لوست معادلض لمامزة ،  ؿ هي ميوطعض  معي   لؼ اجستعااـ ،  ك  معي  

 (ُ(عرب :  يكاا   ؿ  ـ  اّ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ ، فاي مذؿ ( ـ( في ةكؿ ال

                                                 

عرا ػل لمزجػاج  ُ( كالمةػرر  ّّٓ/ِكالك ػاؼ لمزمخ ػرم  ُٖ/ّ( ويظر : معايي الور ف كاع
 . َِٓ/ٔكالدر المصكف  َِٔ/ٓكال ةر المةوط  َُِ/ّالكجوز 
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كةوؿ  ايكاا عاطعض ((متصمض كج  د ةويئذ مف ةذؼ جممض لوص  التعادؿ 
دكف كهذا هك الصةو  لكف مف (ُ(؟(( كالتودور  ووركف  ل  ـ ووكلكف افتراه

،  هذا التودورا تراط معادلتاا لمامزة ، كمف دكف ةاجض  ل  ةاجض  ل  
فمإمكف ما  عد ( ـ( كما ة ماا كاةد ، كهك الةدوث عف الور ف الكروـ  ايكل 

يفك ( ـ( هيا ؛ معترل  ـ غور معترل ، كهذه هي ةوووض اجتصاؿ كالمعادلض 
كفي كؿ مكإع مكإكعض لّستعااـ عما  عدها ذـ عطعل كرده عم  ما ة ماا 

  لوككف معادجن لل خ رنا كاف  ـ  ي اّ 
آًئؽه ً ًل  ةاؿ ا-َُ  ا ويكةى  ً لىٍوؾى كىإى تعال  : (فىمىعىمكؾى تىاًرؾه  ىٍعضى مى

ا  ىيتى يىًذوره كىالٌملي  اّ مىعىلي مىمىؾه ً يكمى مىٍوًل كىيزه  ىٍك جى ٍدريؾى  ىف وىويكليكٍا لىٍكجى  ييًزؿى عى صى
ًكوؿه } ّو كى مى  كيؿل  ىٍي ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي(}هكد : ُِعى  {ُّ-ُِ{  ى

جاّ في الدر المصكف :  ((في ( ـ( هذه كجااف :  ةدهما :  يكاا  
فتتودكر  ػ( ؿ( كالامزة ، فالتودور :  ؿ  توكلكف افتراه ، كالإمور في ميوطعض 

ا ويكةى ( كالذايي  يكاا متصمض فودكركها  معي  :  وكتعكف  ما  كةويا  (اٍفٌتٌراهي( لػ(مى
 (ِ( وس مف عيد ا(( لوؾ مف الور ف  ـ ووكلكف :  يكل ل

عيد ايوطاعاا  هي ةجض الامزة ، كهذه ( ـ( هيا غور مس كةض فػ 
اليةاة كالمعسروف ، كلكف عم  الرغـ مف ذلؾ فإفك اتصاؿ ما  عدها  ما ة ماا 
ةاصؿ كالمعادلض  وياما ةائمض ، فما ة ؿ ( ـ( وعود  فك رسكؿ ا صم  ا 

ةت  ترؾ  ف و مغاـ   عض ما وكة  عمول كسمـ إاؽ صدره ل دة كعر ةكمل 
 لول مخافض  ف ووترةكا عمول لإلوماف  ل  ف وييزىؿ عمول كيز ويتععكف  ل ،  ك 

، كما  عدها وعود اتااماـ لل  ايكل ةد  مىمىؾ وصدلةل كو ولف لاـ صدؽ رسالتل

                                                 

 . َِٓ/ٔ( الدر المصكف  ُ(

عرا ػػػػل لمزجػػػػاج   ِٓٗ/ٔ( الػػػػدر المصػػػػكف  ِ( كمػػػػدارؾ  ّْ/ّكويظػػػػر : معػػػػايي الوػػػػر ف كاع
 . ُْٗالتيزوؿ ص 
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اختمؽ هذا الور ف  ف لـ ويمبل لاـ مذؿ هذه الموترةات ، كمما وؤكلد هذا 
عكد الإمور المذككر  عدها عم  ما ة ماا ، كهذه هي كظوعض ( ـ(  اجتصاؿ

 ويما كردت في كتاب ا  ، هك اجستعااـ عما  عدها ذـ عطعل كرده عم  ما 
جاّ  عد ( ـ( كما جاّ ، كالمراد ميل ةمؿ المخاط وف عم   يكار ما ة ماا 

   ماا .ف
ا-ُُ  ا ةاؿ ا تعال  : (ةىاليكٍا وىا ييكحي ةىٍد جى دىٍلتىيىا فىاىٍكذىٍرتى ًجدىالىيىا فىٍاتىًيا ً مى

اًدًةوفى } ا  ىيتـي ِّتىًعدييىا ً ف كييتى ًمفى الصك مى ا وىٍاًتوكيـ ً ًل الٌملي ً ف  ىاّ كى { ةىاؿى ً يكمى
ـٍ ً ف كىافى الٌملي ويًرودي ًّّ ميٍعًجًزوفى } ـٍ ييٍصًةي ً ٍف  ىرىدتح  ىٍف  ىيصى ى لىكي  { كىجى وىيعىعيكي

عيكفى } لىٍوًل تيٍرجى ـٍ كىاًع ـٍ هيكى رى حكي ٍوتيلي فىعىمىيك ّْ ىف ويٍغًكوىكي ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي ةيٍؿ ً ًف اٍفتىرى {  ى
(}هكد :  ّه ملمكا تيٍجرىميكفى  {ّٓ-ًِّ ٍجرىاًمي كى ىيىٍا  ىًرم

ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي( غور مس كةض  الامزة لككف   ( ـ( في ةكلل تعال  : ( ى
 ؿ (ُ( ك  لؼ اجستعااـ  ك ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ  معي  ( ؿ( عيدكت ميوطعض

هي عاطعض متصمض ؛ ذلؾ  فك المعي  كما جاّ في تعسور الط رم كغوره :  ـ 
لور ف كهذه الوصض عف ووكؿ كعار مكض افترل مةمد صم  ا عمول كسمـ هذا ا

فكافك المعي  : هذه هي ةصض  (ِ(يكح عمول السّـ ؟ فيزلت ا وض في ذلؾ 
يكح مع ةكمل فاعت ركا  اا  واا الم رككف  ـ توكلكف  فك هذه الوصض افتراها 

 مةمد كما افترل الور ف .
ـٍ  ً  -ُِ  مى   ذىاًرًه ـٍ ويٍؤًمييكا ةاؿ ا تعال  : (فىمىعىمكؾى  ىاًخعه يكٍعسىؾى عى ف لك

ًدوًث  ىسىعنا } ـٍ  ىوحايـٍ  ىٍةسىفي ًٔ اىذىا اٍلةى مى  ايٍرًض ًزويىضن لكاىا ًليىٍ ميكىهي عىٍميىا مىا عى { ً يكا جى

                                                 

عرا ػػػػػل لمزجػػػػػاج   ُ( كزاد  ُٕٔ/ّكالمةػػػػػرر الػػػػػكجوز  ُٕٔ/ّ( ويظػػػػػر : معػػػػػايي الوػػػػػر ف كاع
 ٕٕ/ْالمسور 

كتعسور الوػر ف العظػوـ ج ػف  ُٕٔ/ّكالمةرر الكجوز  َْ/ُِ( ويظر : جامع  ال واف  ِ(
 .ِِّ/ْكذور
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ّن } زنا }ٕعىمى ري ًعودنا جي مىٍواىا صى اًعميكفى مىا عى يكا لىجى ابى ٖ{ كىاًع ًسٍ تى  ىفك  ىٍصةى ـٍ ةى {  ى
ًةوـً   {ٗ-ٔكىاييكا ًمٍف  وىاًتيىا عىجى نا(}الكاؼ : اٍلكىٍاًؼ كىالرك

( ( ـ( هذه ميوطعض فتودر  جاّ في الدر المصكف  ًسٍ تى ـٍ ةى : ((( ى
ك امزة اجستعااـ عيد جماكر اليةاة ، ك( ؿ(  ػ( ؿ( التي لّيتواؿ ج لإل طاؿ 

  (ُ( كةدها ،  ك  الامزة كةدها عيد غورهـ((
لإل طاؿ ؛  ؿ هي عيد سو كول كجماكر اليةاة اييكؿ مودرة  ػ( ؿ(  

، ك فك معي  اجستعااـ مّـز يةد ال وئوف  ايكاا عاطعض كةد عركؼ اليةاة ( ـ( 
لاا ، كعمول فإيكل وجب ايخذ  اذا التعروؼ عيد تعسور ال اهد الور يي الذم 

ّن  يوطعنا عمكا ة مل ، ك فك ترد فول ةت  لك  دا م مف  معاف اليظر في تت ع  ةمو
الغرض مف استعمالاا كعوؿ  ل   ف وكصميا  ل  ةوووض صمتاا  ما ة ماا ، 
كهذا خور  لؼ مرة مف  ف يجعماا  معي  مف معايي اجيوطاع كجعماا  مع  

؛ ييكل سوككف ةتمنا ( ؿ(  ك  مع   لؼ اجستعااـ ،  ك  ما وجمع  وياما 
ّن  لةووووض الذم وعيي تةروعنا ذلؾ تةروؼ لدجلتاا اعمواا ، كفي  معي  دخو

( لمغض  ًسٍ تى ـٍ ةى الور ف الكروـ ؛ فالور ف لمكا استعمؿ ( ـ( في ةكلل تعال  : ( ى
عم  كّـ تودماا فػ((عف  فّ  د مف  ف وككف استعمالل لاا لمعطؼ كالردٌ 
( كايكا ووكلكف هـ عجب ًسٍ تى ـٍ ةى كاف مف كعف ةتادة ةد ...  مجاهد ةكلل ( ى

معي  ذلؾ :  ةس ت وا  ؿ : كةاؿ  خركف ...   واتيا ما هك  عجب مف ذلؾ
مةمد  فك  صةاب الكاؼ كالرةوـ كايكا مف  واتيا عج نا فإفك الذم  توتؾ مف 

ذـ  عمـ ا عز كجؿ  فك كةاؿ الزجاج : (( (ِ( العمـ كالةكمض  فإؿ ميل((

                                                 

)ُ  )ٕ/ْْٓ . 

 .ِِٕ/ُٓ( جامع ال واف  ِ(
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مف خمؽ السمكات كايرض  ةصض  صةاب الكاؼ لوست  عجو ض ؛ ييكا ي اهد
))) ًسٍ تى ـٍ ةى   (ُ( ما هك  عجب مف ةصض  صةاب الكاؼ فواؿ عز كجؿ : ( ى

ف كاف مكجانا  ل  رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ   فالخطاب كاع
ا ةكمل ؛ فتككف ( ـ(  ذف عطعنا كرًدا عم  ةكؿ ةوؿ ،  ك  فالمراد  ذلؾ  وإن

( ، وإاؼ  ل  ذلؾ عم  ظفٍّ ظيكل المخاطب  ًسٍ تى ـٍ ةى  فك ةكلل تعال  : ( ى
ـٍ  ىوحايـٍ  ىٍةسىفي ً يكا تودمل ةكلل تعال  : ( مى  ايٍرًض ًزويىضن لكاىا ًليىٍ ميكىهي عىٍميىا مىا عى جى

ّن } زنا( ٕعىمى ري ًعودنا جي مىٍواىا صى اًعميكفى مىا عى يكا لىجى كالمراد  الزويض ال جر كالي ات { كىاًع
كهذه ا وض تعود تذكور الياس  آوض مف  وات ا ، كهي  ةواّ ايرض  كايياار

ةاؿ ا ف عا كر :  ((( ـ( ،   اذه الزويض ذـ  ماتتاا  تجرودها مف هذه الزويض 
...  هذه هي ( ـ( الميوطعض  معي  ( ؿ( كهي مّزمض لتودور اجستعااـ معاا

مف  ووض  واتيا فإفك كالتودور هيا :  ةس ت  فك  صةاب الكاؼ كايكا  عجب 
كةاؿ :  (ِ(  ماتض ايةواّ  عد ةواتاـ  عظـ مف عجب  يامض  هؿ الكاؼ((

ـٍ ((عم   فك مياس ض اجيتواؿ   لول ( م :  ل  ةكلل تعال  : ( ى
(}الكاؼ :  ًسٍ تى ـٍ ٔةى مى   ذىاًرًه { تتصؿ  وكلل تعال  : (فىمىعىمكؾى  ىاًخعه يكٍعسىؾى عى

ـٍ ويٍؤًمييكا ًدوًث  ىسىعنا(}الكاؼ :  ً ف لك  ذ كاف مما صرؼ الم ركوف  {ًٗ اىذىا اٍلةى
ذاـ  عد مف ا وماف  ةالتاـ ا ةواّ  عد المكت فكاف ذكر  هؿ الكاؼ ك ع

  (ّ(  مكاف ال عث(( خمكدهـ سيوف طكومض مذاجن 
 لوس كؿ الذم ةالل المعسركف كا ف عا كر دلوؿ ةاطع عم  اتصاؿ  

عااـ عطؼ كردٍّ ؟  م : دلوؿ عم   يكاا مكإكعض لّست( ـ(  ما ة ماا اتصاؿ 

                                                 

عرا ل  ُ(  .َّْ/ُِفي عمـك الكتاب  كويظر : الم اب َِِ/ّ( معايي الور ف كاع

 .ُٗ/ُٓ( التةرور كالتيكور  ِ(

 .ُٗ-ُٖ/ُٓ( التةرور كالتيكور  ّ(
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لل في  مر  مكاف  عم  ما ة ماا لوككف معادجن  عمكا  عدها ذـ عطعل كردحه
ـى و وكف وصركف عم  جعماا ميوطعض: ال عث ؟! فوا لوت  عرم    ؟! ًل

ًف  ىٍؿ ةاؿ ا تعال   : (ةيٍؿ مىف وىٍكمىؤيكيـ ً المكٍوًؿ كىاليكاىاًر ًمفى -ُّ  الركٍةمى
كفى } ـٍ عىف ًذٍكًر رى لًاـ محٍعًرإي ـٍ  ًلاىضه تىٍميىعيايـ ملف ديكًييىا ج ِْهي ـٍ لىاي {  ى

(}ايي واّ :   ـٍ كىج هيـ مليكا ويٍصةى يكفى  { ّْ-ِْوىٍستىًطوعيكفى يىٍصرى  ىيعيًسًا
ةاؿ الزمخ رم : ((ذـ  إرب عف ذلؾ  ما في ( ـ( مف معي   
فػ( ـ( هيا عيد المعسروف  (ِ( كةاؿ   ك ةواف (( إرب ذـ استعاـ(( (ُ(( ؿ((

كاجستعااـ فواا لإليكار ،  (ّ(كما هي عيد اليةاة ميوطعض  تودور  لاـ  لاض ؟
ويعي كجكد  لاض لاـ ، كجعماا  معي  ( ؿ( كةدها ، وذ ت لاـ هذه ا لاض ، 

لامزة كةاؿ كما كلك استعمؿ  ؿ كافتككف خّؼ الةوووض كالمعي  المراد ، 
ةدركا :  ؿ  لاـ  لاض ، يفاد ا إراب عما ة ماا كاجستعااـ عما  عدها ، 

عم  ه كرد لعطعاجستعااـ عمكا  عدها ذـ ووض  يكل  ما  راد ا إراب ،  ؿ كالةو
لتككف المعادلض ةكلل تعال  : ((ةيٍؿ مىف وىٍكمىؤيكيـ ً المكٍوًؿ كىاليكاىاًر( ما ة ماا كهك 

 وياما كالمراد ةمؿ المخاطب عم   يكارهما معنا ،  م : لوس لاـ مىف 
كتامكؿ  يكل استعمؿ ( ؿ( لمكا  راد التعرد  الةكـ وةعظاـ  ك وميعاـ مف دكييا ، 

لوكلل تعال  :  فول ، كعدـ جعؿ ما  عدها معادجن  كعدـ م اركض المخاط وف
 كاستعمؿ ( ـ(  لمكا  راد ذلؾ  ًؿ كىاليكاىاًر( (ةيٍؿ مىف وىٍكمىؤيكيـ ً المكوٍ 

ٍوبى ًفوًل ًمف ركبل ُ(الـ }ةاؿ ا تعال  : -ُْ  { تىيًزوؿي اٍلًكتىاًب ج رى
(}السجدة : ِاٍلعىالىًموفى } ؽح ًمف رك لؾى ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي  ىٍؿ هيكى اٍلةى  { ّ-ُ{  ى

                                                 

 . ُُٔ/ّ( الك اؼ  ُ(

 . ّٕٖ/ٔ( ال ةر المةوط  ِ(

 .ُُٔ/ٖ( ويظر : الدر المصكف  ّ(
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ـٍ وىويكليكفى  جمع اليةاة كالمعسركف عم   فك ( ـ(   في ةكلل تعال  : ( ى
اٍفتىرىاهي( ميوطعض تعود ا إراب ، كهي  تودور ( ؿ(  ك  لؼ اجستعااـ  ك 

 . (ُ( تودورهما جموعنا ، كايخور هك مذهب الجماكر مف العروووف 
كالصةو   يكاا عاطعض متصمض ، عادلت ما  عدها  ما ة ماا ، فود  

ج  ؾ فول ميزؿ مف عيد ا ،  ا ةؽا كاف مإمكف ما ة ماا  فك كتاب 
ككاف مإمكف ما  عدها ةكؿ الم ركوف  فك هذا الكتاب كذب ، كهك مف 

اي مذؿ ( ـ( في ةكلل تعال  السا ؽ اختّؽ مةمد صم  ا عمول كسمكـ ، ف
لىػ مىا كىافى هىػذىا اٍلويٍر في  ىف ويٍعتىرىل ًمف ديكًف الٌمًل كى ًكف في ال اهد التاسع : (كى
ٍوبى ًفوًل ًمف ركبل اٍلعىالىًموفى } تىٍعًصوؿى اٍلًكتىاًب جى رى { ّٕتىٍصًدوؽى الكًذم  ىٍوفى وىدىٍوًل كى

ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي(}وكيس :  ...  عاطعض ((متصمض التي ةوؿ فواا  ايكاا {ّٖ-ّٕ ى
اطعض كهي كذلؾ في هذا ال اهد ع(ِ(كالتودور  ووركف  ل  ـ ووكلكف افتراه ؟((

متصمض كالمعي  :  ووركف  افك هذا الكتاب ميزؿ مف رب العالموف  ـ ووكلكف 
، كاجستعااـ مجازم  رود ميل ةمؿ المخاط وف عم   يكار ايمر الذايي افتراه 

ا  ف وككف جكا اـ هك ا ةرار  ايمر ايكؿ  تعوويل ،  ، كةد  رود مياـ  وإن
ؽح  ( لوككف هك الجكاب المطمكب  كةد جاّ ةكلل تعال  : ( ىٍؿ هيكى اٍلةى ًمٍف رى لؾى

 معي  ( ؿ( مياـ ، كهذا هك ةاؿ كؿ ( ـ(  جمعكا عم   يكاا  معي  ( ؿ(  ك 
، كتستعمؿ عيدما وراد مياا م اركض المخاطب في الةكـ ستعمؿ كالامزة ، ت
 وراد مياا التعرد في الةكـ .( ؿ( عيدما 

                                                 

كمعػػايي الوػػر ف  ُِٖكمجػػاز الوػػر ف ي ػػي ع وػػدة ص  ٓٗ/ّ( ويظػػر : كتػػاب سػػو كول  ُ(
عرا ػػػػػل لمزجػػػػػاج  ِّٖ-ِّٓ/ِكالموتإػػػػػب لمم ػػػػػرد  ّْلأخعػػػػػش ص  كمعػػػػػايي الوػػػػػر ف  كاع

كزاد المسػػور  ّٕٓ/ْكالمةػرر الػػكجوز ج ػف عطوػػض  ُْٗ/ّكالك ػاؼ لمزمخ ػػرم  ُٓٓ/ْ
كال ةػر المةػوط ي ػي ةوػاف  ّٔ/ُْي كالجامع يةكاـ الوػر ف لمورط ػُٕٕ/ٔج ف الجكزم 

 . ُِْ/ُِكالتةرور كالتيكور ج ف عا كر  ِٖٓ/ٕاييدلسي 

 . َِٓ/ٔ( الدر المصكف  ِ(
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مىٍويىا  -ُٔ  مىا خى ّن ةاؿ ا تعال  : (كى ا  ىاًط ا  ىٍويىايمى مى السكمىاّ كىايٍرضى كى
كا ًمفى اليكاًر } ٍوؿه للمكًذوفى كىعىري كا فىكى ـٍ يىٍجعىؿي الكًذوفى  مىييكا ِٕذىًلؾى ظىفح الكًذوفى كىعىري {  ى

اًر( ـٍ يىٍجعىؿي اٍلميتكًووفى كىاٍلعيجك ٍعًسًدوفى ًفي ايٍرًض  ى اًت كىاٍلمي اًلةى ًمميكا الصك }ص : كىعى
ِٕ-ِٖ} 

، فايزؿ ((ةاؿ كعار ةروش لممؤميوف  يكا ييعط  في ا خرة ما تيعطكف  
ـٍ يىٍجعىؿي الكًذوفى  مىييكا((( ا : ( ى
فػ( ـ( هيا  ذف جاّت رًدا عم  ةكؿ ةوؿ ،  (ُ( 

كةاؿ الزمخ رم : ((( ـ( ميوطعض كمعي  اجستعااـ فواا ا يكار ، كالمراد  يكل 
ا ووكؿ الكافركف جستكت عيد ا  ةكاؿ مف  صم  ك فسد لك  طؿ الجزاّ كم

كاتو  كفجر ، كمف سككل  وياما كاف سعوانا كلـ وكف ةكومنا((
فتامكؿ  دة  (ِ( 

، كذكر ال وإاكم  فك التسكوض  اتصاؿ مإمكف ما  عد ( ـ(  مإمكف ما ة ماا
اما  وف الصالةوف كالمعسدوف هي مف لكاـز خمؽ السمكات كايرض كما  وي

ّن  فود جعؿ ما  عد ( ـ( مف لكاـز ما ة ماا ، كلوس ذمض اتصاؿ   د  (ّ(  اط
مف هذا اجتصاؿ ، كةاؿ ا ف عا كر : ((( ـ( ميوطعض  فادت  إرا نا 

ذىًلؾى ظىفح كةد كاف هذا اجيتواؿ  ياّ عم  ما اةتإاه ةكلل تعال  : (...  ايتوالًوا
كا( فأجؿ ذلؾ  ي  استعااـ مودكر  عد ( ـ( كهك مف لكاـز  يي عم الكًذوفى كىعىري

استعمالاا ، كهك استعااـ  يكارم ، كالمعي  : لك ايتع  ال عث كالجزاّ كما 
 (ْ( تزعمكف جستكت عيد ا  ةكاؿ الصالةوف ك ةكاؿ المعسدوف((

هذا اجتصاؿ كوؼ تسي  لممعسروف  ف وجعمكا ( ـ( ميوطعض كةد  ذ تكا  
ج ودرؾ تعسوره ة ماا ، ةت   ص   ما  عدها   وف ما جاّ  عدها كما جاّ

                                                 

 .َٓٓ/ّ( الكسوط في تعسور الور ف المجود لمكاةدم  ُ(

 .ٕٖ/ْ( الك اؼ  ِ(

 . ِٖ/ٓ(  يكار التيزوؿ  ّ(

 .ُْٕ-ُْٔ/ِّ( التةرور كالتيكور  ْ(
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 ياّ عم  ما جاّ ة ماا ،  يكل كاف وي غي لاـ  ف وكعركا  ما  كالةكمض ميل  جٌ 
 جمع عمول اليةاة ةوف ذه كا  ل   ف وجعمكا ( ـ( ميوطعض تعود ا إراب في 
ـ كؿ مكإع كةعت فول  عد خ ر كػ( ـ( في هذه ا وض  ـ  يكل التومود ةاؿ  ويا

كةاؿ  وياـ ك وف التةرر مف  سره ، فود  اف ، ك وف اليطؽ  الةؽ كالةوووض 
في كتب تعسور الودام  كالمةدذوف  فك المراد مف استعماؿ ( ـ( هيا مما جاّ 

ا  يكارونا كرًدا كعطعنا عم  ما ة ماا ككافك المعي  :  م   ف تككف استعاامن
 فك هذا  الصالةوف كالمعسدوف ؟  جٌ ض  وف ايمروف كاةع  طّف الخمؽ  ـ التسكو

اجستعااـ  ما  رود ميل تعووف  ةد هذوف ايمروف ييكل استعااـ مجازم ؛ 
فوككف الغرض ميل ةمؿ المخاط وف عم   يكار هذوف ايمروف جموعنا ، 
كالمعادلض ةاصمض  وياما عم   ساس  يكل  ذا ذ ت عدـ ةصكؿ ايمر اجكؿ 

 ايمر الذايي ؛ يفك  ةدهما ياتج عف ا خر  ذ ت تموائًوا عدـ ةصكؿ 
ًليٍّ كىج يىًصورو }-ُٕ  ا لىايـ ملف كى {  ىـً ٖةاؿ ا تعال  : (كىالظكاًلميكفى مى

ّو  مى  كيؿل  ىٍي ًليح كىهيكى ويٍةًوي المىٍكتى  كىهيكى عى ذيكا ًمف ديكًيًل  ىٍكًلوىاّ فىالمكلي هيكى اٍلكى اتكخى
(}ال كرل :   {ٗ-ٖةىًدوره

 معي  ( ؿ( ميوطعض تعود ا إراب ، كهي ك( ـ( هيا عيد المعسروف  
كو دك  (ُ(كةدها  ك  لؼ اجستعااـ كةدها ،  ك  معي  ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ 

ميوطعض في مذؿ هذا المكإع  فك المعسروف  صعض عامض راةكا وجعمكف ( ـ( 
في المعي   ةلإلإراب ك اةد هذه المعايي مف دكف  ف وعكركا لةظض كاةد
ي لـ  يل  ؟  جٌ المراد ،  لوس مإمكف ما جاّ  عد ( ـ( كما جاّ ة ماا كاةدنا 

صاؿ  جد مف المعسروف مف   ار  ل  كةدة هذوف المإمكيوف التي توتإي ات
( ـ(  ما ة ماا ج ايوطاعاا ، فػ( ـ( هيا كفي كؿ مكإع استعامت عما جاّ 

                                                 

 ُُُ-َُُ/ٕكزاد المسور  ِٕ/ٓكالمةرر الكجوز   ِْٓ/ٗلمصكف ( ويظر : الدر ا ُ(
 .َُٗ/ِٓكالتةرور كالتيكور 
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كهك  يكل مف ،  مر في لل  معادجن  كردتل عم  ما ة ماا لوككف عدها ذـ عطعتل 
؛ يفك  م كليٍّ كاف  اتخذ كلًوا مف  دكف ا وككف كمف ج كليك لل كج ياصر

 إذف ا فوككف كجكده كعدـ كجكده  كيل س ةايل ج ويعع كج وإر  جٌ مف د
   (ُ( سواف ، كلاذا (( ذ ت الةكـ  ايكل عز كجؿ هك الكلي الذم تيعع كجوتل((

ٍرًذًل -ُٖ  ٍرثى ايًخرىًة يىًزٍد لىلي ًفي ةى ةاؿ ا تعال  : (مىف كىافى ويًرودي ةى
ا لىلي ًفي ايًخرىًة ًمف يكًصوبو } مى ٍرثى الدحٍيوىا ييؤًتًل ًمٍياىا كى مىف كىافى ويًرودي ةى ـٍ َِكى {  ى

ـٍ وىٍاذىف ً ًل المكلي  ـٍ  يرىكىاّ  ىرىعيكا لىايـ ملفى الدلوًف مىا لى لىٍكج كىًممىضي اٍلعىٍصًؿ لىويًإيى  لىاي كى
فك الظكاًلًموفى لىايـٍ عىذىابه  ىًلوـه(}ال كرل :  ـٍ كىاًع  { ُِ-َِ ىٍويىاي

ك( ـ(  (ِ(ةاؿ الزمخ رم : ((كمعي  الامزة في ( ـ( التورور كالتوروع(( 
هيا عيد جماكر المعسروف ميوطعض لإلإراب اجيتوالي  تودور :  ؿ  لاـ 

ايساس في  ككاف وي غي  ف وجعمكا الغرض مف استعماؿ ( ـ( هك (ّ( ركاّ
مف  ف وجعمكها متصمض  ما ة ماا اتصاؿ اإراب كايتواؿ  تعسور ا وض ، ف دجن 

، كهذا ما ةوؿ ، وجعمكها متصمض  ما ة ماا اتصاؿ رد كعطؼ يةد ال وئوف 
لدوف ما لـ  ل كالتودور: (( وو مكف ما  رع ا  ـ لاـ  لاض  رعكا لاـ مف ا

اجستعااـ ج وراد ميل تعووف  ةد هذوف ال رعوف ؛ كهذا  (ْ(واذف  ل ا ؟((
ييكل استعااـ مجازم فوككف المراد ميل ةمؿ المخاط وف عم   يكار ما جاّ 

هك المعي  كالتعسور المكافؽ لدجلض  عد ( ـ( كا ةرار  ما جاّ ة ماا ، كهذا 
ما ةالل المعسركف فاك تعسور معركض عم  ( ـ( الذم  راده الوائؿ ،  مكا 

 .  ل جستعمؿ ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ كما ةدركا ةالكااليص ، فمك  راد ما 
                                                 

 . ِٕ/ٓ( المةرر الكجوز  ُ(

 . ُِِ/ْ( الك اؼ  ِ(

 .َُْ/ِٓكالتةرور كالتيكور  َٖ/ٓك يكار التيزوؿ  ِّ/ٓ( ويظر : المةرر الكجوز  ّ(

 .َُٖٔ( مدارؾ التيزوؿ ص  ْ(
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مى   ىًروعىضو ملفى ايٍمًر فىاتكً ٍعاىا كىج ةاؿ ا تعال  : (-ُٗ  عىٍميىاؾى عى ذيـك جى
ـٍ لىفُٖتىتكً ٍع  ىٍهكىاّ الكًذوفى ج وىٍعمىميكفى } فك  { ً يكاي ويٍغييكا عىيؾى ًمفى المكًل  ىوئنا كاًع

ًليح اٍلميتكًووفى } ـٍ  ىٍكًلوىاّ  ىٍعضو كىالمكلي كى اي اًئري ًلميكاًس ُٗالظكاًلًموفى  ىٍعإي { هىذىا  ىصى
كا السكولئىاًت ٌ ف يكٍجعىمىاي َِكىهيدنل كىرىٍةمىضه للوىٍكـً ويكًةييكفى } ًسبى الكًذوفى اٍجتىرىةي ـٍ ةى ـٍ {  ن

اتيايـٍ سىاّ مىا  مىمى اًت سىكىاّ مكٍةوىاهيـ كى اًلةى ًمميكا الصك كىالكًذوفى  مىييكا كىعى
(}الجاذوض :   {ُٗ-ُٖوىٍةكيميكفى

( ـ( هيا استعامت عمكا جاّ  عدها استعاامنا  يكارًوا كهك  يكار  ف  
 وساكم ا  وف الصالةوف كالمعسدوف كهك ردا عم   روعض مف وت عكف الاكل
التي ج تموز  وف الةؽ كال اطؿ التي يا  ال ارئ عز كجؿ رسكلل الكروـ مف 

ا ، كما  فك مإمكف ما جاّ  عدها ج  دك مف  ف وككف رٌدا عم  مف  ف وت عا
ودعي  ك وظف  فك ا س ةايل وساكم مف وعمؿ الصالةات  مف وعمؿ 

ي يعر مف م ركي السوئات ، كةد جاّ في كتب التعسور  فك هذه ا وض يزلت ف
ليعإمفك  امكض ةالكا لممؤميوف لئف كاف ما توكلكف ةًوا  فك هياؾ  خرة ك عذن 

فوككف المعي   م ايمروف   (ُ(كما فإميا عموكـ في الديواعموكـ في ا خرة  
المساكاة  وف الصالةوف كالمعسدوف  ـ عدـ المساكاة  وياـ ؟  م :  واما : كاةع 

اجستعااـ ج وراد ميل تعووف  ةد هذوف ايمروف ييكل  كاةع هذا  ـ هذا ؟ كهذا
استعااـ مجازم ، فوككف المراد ميل ةمؿ المخاط وف عم   يكار ايمر ايكؿ 

  كا ةرار  اجمر الذايي . 
كا -َِ   ـٍ  وىاتييىا  ىوليىاتو ةىاؿى الكًذوفى كىعىري مىٍوًا ذىا تيٍتمى  عى ةاؿ ا تعال  : (كىاًع

ؽل  ـٍ هىذىا ًسٍةره محً وفه }ًلٍمةى اّهي ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرى ٕلىمكا جى  {ٖ-ٕ(}ايةواؼ : اهي {  ى

                                                 

كزاد المسػور  ٖٓ/ٓكالمةػرر الػكجوز ٖٗ/ْ( ويظر : الكسوط في تعسور الوػر ف المجوػد  ُ(
 .َّٕ-ّٗٔ/ِٓكالتةرور كالتيكور  ُُٓ/ُٔكالجامع يةكاـ الور ف  ُْٔ/ٕ
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ـٍ وىويكليكفى اٍفتىرىاهي(  إراب عف ذكر تسموتاـ   ةاؿ الزمخ رم : ((( ى
ا وات سةرنا  ل  ذكر ةكلاـ  فك مةمدنا افتراه ، كالامزة في ( ـ( لإليكار 

اسمع ةكلاـ المستيكر الموإي ميل كالتعجب ، كايكل ةوؿ : دع هذا ك 
كةاؿ ا ف عطوض : ((( ـ( ميوطعض مودرة  ػ( ؿ( ك لؼ  (ُ( التعجب((
كةاؿ   ك ةواف : (( م :  ؿ  ووكلكف اختمول ، ايتومكا مف  (ِ(اجستعااـ((

ةكلاـ : هذا سةر ،  ل  هذه الموالض ايخرل ، كالإمور في (اٍفتىرىاهي( عائد 
 (ّ(  ل  الةؽ((
كمف  دلض ذلؾ اتصاؿ ما  عدها  ما كالةوووض  فك ( ـ( عاطعض متصمض   

متصمض  ما ة ماا اتصاؿ عطؼ يةد ال وئوف ة ماا  الإمور المذككر ، فاي 
جستعمؿ ( ؿ( كما ةدركا ،  كلك كايت  اذا الذم ةالكهكلوس اتصاؿ  إراب ، 

يكما هي عاطعض استعااموض استعامت عمكا  عدها الذم وتإم ف الوكؿ  اجفتراّ كاع
، ذـ عطعتل كردتل عم  ما ة ماا الذم وتإمف الوكؿ  السةر ، كالمعي  :  مح 
ايمروف  الور ف المكصكؼ  الةؽ كائف ؟  يكل سةر  ـ  يكل ةكؿ معترل ؟ ذا  ـ 

؛ ييكل استعااـ ذا ؟ كهذا اجستعااـ ما  رود ميل تعووف  ةد هذوف ايمروف 
ميل ةمؿ المخاط وف عم   يكار هذوف ايمروف  ؛ فوككف المراد مجازم 

  جموعنا ،  م :  فك هذا الور ف لوس  سةر ، كلوس هك  وكؿ ميعترل .
ا  ىيتى ً ًيٍعمىًت رى لؾى ً كىاًهفو كىج مىٍجييكفو  ةاؿ ا-ُِ  تعال  : (فىذىكلٍر فىمى

ٍوبى اٍلمىييكًف(}الطكر : ِٗ} ـٍ وىويكليكفى  ىاًعره يكتىرى كصي ً ًل رى  {َّ{  ى
( في هذه ا وض ((  ـٍ مجازها :  ؿ ووكلكف ، ةاؿ   ك ع ودة في ( ى

 كلوست  جكاب استعااـ ، ةاؿ ايخطؿ : 
                                                 

 .ِٖٗ/ِ( الك اؼ  ُ(

 .ّٗ/ٓ( المةرر الكجوز  ِ(

 .ٕٗ/ٖ( ال ةر المةوط  ّ(
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مىسى الظّـ مف الرك اب خواجكذ تٍ    (ُ(ؾى عوييؾى  ـ ر وتى  كاسطو    غى
 (ِ( خواجن((  يكما  كجب  يكل ر ل  كاسط غمس الظّـ مف الر اب لـ وستعاـ 

لـ ورد   د ( ـ( ييكل جعماا  معي  ( ؿ( كال اعركةد  ككد  فك الكاةع ما جاّ  ع
كةد تودـ  فك جماكر اليةاة  است عدكا مجيّ ،  الذم ذكره   ك ع ودةالمعي  

( ـ(  معي  ( ؿ( لكجكد فرؽ  ساسي  وياما كهك  فك ما  عد ( ؿ( متةوؽ 
 فك ( ـ( ج وعارةاا كوووف كما  عد ( ـ( مظيكف كم ككؾ فول ، كالةوووض 

اجستعااـ ، كهك في ا وض استعااـ مجازم ، كالغرض ميل هيا ةمؿ 
ما ودعكيل كهك ةكلاـ  افك رسكؿ ا صم  ا عمول  المخاطى وف عم   يكار

 اعر ، كجعؿ ( ـ(  معي  ( ؿ( وجردها مف معي  اجستعااـ كغرإل كسمـ 
 : ((كزعـ الخموؿ  فك  وت ايخطؿ (مف الكامؿ( :سو كول  ةاؿك  المذككر ، 

مىسى الظّـ مف الرك اب خواج    كذ ٍتؾى عوييؾى  ـ ر وتى  كاسطو    غى
 : (مف الطكوؿ( كوكلؾ :  يكاا   ؿ  ـ  اّ ، كمذؿ ذلؾ لكذولر  ف عزة 

مف خزاعض  زهرناٍإر  ـ لوس كالدم   لكؿ يجوب  لوس   ي  اليك        
)ّ) 

 (ْ( (كذ تؾ( اجستعااـ كوةذؼ ايلؼ((ػكوجكز في ال عر  يكل ورود  
( كذ ٍتؾى كةاؿ الم رد في ال اهد ال عرم ايكؿ : ((كوجكز  ف وككف  

عوييؾ( فةذؼ اجلؼ ، كوجكز  ف وككف ا تد  (كذ تؾ عويؾ( مخ رنا ذـ  دركل 

                                                 

خر الموؿ ، كالرك اب : اسـ مة ك تل ، ( كاسط : مدويض عراةوض ، كغمس الظّـ : ظممض   ُ(
ّن ؟  كالمعي  : خدعتؾ عويؾ في رؤوض ر اب  ـ كايت رؤوتؾ لاا في المياـ لو

 . ِّٔ-ِِٔ( مجاز الور ف ص  ِ(

( ايزهر : الةسف الجموؿ مف الرجػاؿ ، كةػد جػاّت هيػا  معيػ  الوػدكة  ك المذػاؿ الػذم  ّ(
 ي   ػػك ةػروش اليكٍإػػر  ػف كيايػػض الػذم كػػاف وةتػذل  ػػل ، كالمعيػ  :  يػػي  ػروؼ اليسػػب ، فػا

 مذاجن ووتدم  ل الياس مف  يي خزاعض التي تعكد  يس اا  ل  اليإر  ف كيايض .

 .ُٕٗ-ُٔٗ/ّ( كتاب سو كول  ْ(
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فسوكول كالم رد لـ  (ُ( ال ؾ في  يكل ةد ر ل (وعيي في المياـ( فاستعاـ مستذ تنا(
 ك  معي   لؼ ، كما ذهب   ك ع ودة كةدها  معي  ( ؿ( ميوطعض وجعّ ( ـ( 

 معي  ( ؿ( ك لؼ ميوطعض اكر اليةاة كجم  ؿ جعّهااجستعااـ كةدها ، 
ةاؿ السورافي : ((ك مكا ةكلل : ، استدراؾ ل ؾ تودماا  هـكهي عيد(ِ(اجستعااـ

كذ ٍتؾى عوييؾ  ـ ر وتى  كاسط ، فإيكل وككف عم   يكل خ كر  كذب عويول ذيـك  دركل 
 فواؿ : ظف 

مىسى الظّـ مف الرك اب خواج    كذ ٍتؾى عوييؾى  ـ ر وتى  كاسطو    غى
كةد وخ ر ال اعر  ال يّ ذـ ورجع عيل  مكا  تكذوب يعسل  ك  الت كوؾ فول 

 كوكؿ زهور : 
ـي ة   ؼ  الدوار التي لـ وععاا الًودـ      م  كغوكرها ايركاح كالدلو

كوجكز  ف وككف عم  ةذؼ ايلؼ مف ميل لما يعاه ، ، تكذوب   م فوكلل :  
(كذ ٍتؾ( كايكل ةاؿ :  كذ ٍتؾى  ـ ر وتى ، عم  تودور :  وحاما كاف ، كايكل ةاؿ : 

 (ّ(  تمذكمىٍت لؾ في الووظض لعكرؾ فواا عم  غور ةوووض  ـ ر وتاا في اليكـ((
 تض كالظاهر  فك ال اعر  راد المعي  ايخور في الةالوف  م :  يكل لـ ورد ال

كةكلل : ((كةد وخ ر ال اعر  ال يّ ذـ ورجع معي  ال ؾ ذـ الرجكع عيل 
 عيل  مكا  تكذوب يعسل  ك  الت كوؾ فول كوكؿ زهور : 

ـي    ةؼ  الدوار التي لـ وععاا الًودـ      م  كغوكرها ايركاح كالدلو
 ؾ معي  الفوكلل :  م  ، تكذوب ميل لما يعاه(( فإيكل ذمض فرؽ  ساسي  وف  

كالرجكع عيل ، كهك المعي  الذم  كج ل سو كول كاليةاة عم  ةكؿ ايخطؿ 

                                                 

 . ِّْ/ِ( الموتإب  ُ(

 ّٓٗ/ِكال وػػػاف فػػػي غروػػػب  عػػػراب الوػػػر ف  ُّْ/ِ( ويظػػػر : المةتسػػػب ج ػػػف جيػػػي  ِ(
 .ٕٔ-ٕٓ/َُكالدر المصكف 

 .  ُْٗ-ُْٖ/ّ(  رح كتاب سو كول  ّ(
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كجعمكه  تودور ( ؿ( ك لؼ اجستعااـ كالذم  مكج ل جعمكا( ـ( فول ميوطعض ، 
 فك ايخطؿ رجع ك وف المعي  الذم جاّ في  وت زهور ، فاليةاة ةد زعمكا 

ذـ وت  كاسط ،  عيدما ةاؿ :  ـ ر عف  ؾ  ك غمط كةع فول مف غور عمد 
تداركل  استعماؿ ( ـ( كهذا ما ج وص  كةكعل في الور ف الكروـ كج في كّـ 

ةكلل :  ، كزهور لـ وستعمؿفصو  كما صركح  ذلؾ عدد مف اليةاة كما تودكـ 
اح ، لتدارؾ  ؾ  ك غمط كةع فول  ؿ ردك عم  ما ةالل عف  م  كغوكرها ايرك 

ي ، في الور ف الكروـ كفي ال عر العر  عمـ كعمد مس ؽ كهذا جائز كةكعل
كما  فك ال اعر في الةوووض لـ ويؼ ما  ذ تل ؛ يفك التغوور غور ا ععاّ 

كهذا ما وؤكد ما  (ُ( فوكلؾ : ((ععت الرواح ا ذار :  ذا درستاا كمةتاا((
عم   يكاا ي اتي عمول غور مرة  افك جعؿ ( ـ(  اذا التودور المزدكج م يي 

 ميزلض ( ؿ(  معياها ا  طالي ج اجيتوالي ،  م :   طاؿ غمط كةع فول 
المتكمـ ، كةد  ةر اليةاة  عدـ صةض كةكع هذا المعي  في الور ف الكروـ ، هذا 

راؾ  ؾ  ك كهـ  ك غمط وةصؿ في ةاؿ دفك استفإمف جاض كمف جاض  خرل 
، كاجستعااـ ستعااـ المجازم اجستعااـ الةوووي ، كومتيع ةصكلل في ةاؿ اج

في ال اهد ايكؿ مجازم ؛ يفك ال اعر فول وخاطب يعسل ، فاك لـ و ؾ 
، ةت  وستدرؾ عم   كل لعممل مس ونا  ما ا تد  مف الكّـ ك ما ايتا   لول 

تل عمول  فال اعر ورود  ف ووكؿ ليا  يكل ج ودرم  هذا الخواؿ الذم ورل ة و
فاك لـ ووطع  اةدهما ، لذلؾ  خرجل مخرج ؟ مياـ  هك خداع عوف  ـ ةمـ 

اجستعااـ كالغرض مف ذلؾ ةمؿ يعسل عم  ا ةرار  تساكم هذوف ايمروف 
، كهذا هك ةاؿ ( ـ( في ال اهد الذايي :  لوس   ي  اليكٍإر  ـ لوس عيده 

ستعااـ ايكؿ كماؿ  ل  كالدم ،  كةد است اد  ل الم رد كةاؿ فول : ((ترؾ ا

                                                 

 . َُِ/َُ( لساف العرب  ُ(
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يكما  خرجل مخرج التورور في المعظ كاجستخ ار((، الذايي  كهذا هك  (ُ( كاع
ا  فك ال اعر في هذا  غرض اجستعااـ المجازم ، كالدلوؿ عم  ذلؾ  وإن

 مر وعممل ؛ ييكل وتعمؽ  ا ول كيس ل ؛ فاك  عمـ  ل مف عف ال وت وستعاـ 
غوره ، كالغرض ميل ةمؿ المخاط وف عم  ا ةرار  ما جاّ  عد ( ـ( ك ما 

ا  ىيتى ً ًيٍعمىًت جاّ ة ماا ، كهذا هك معي  ( ـ( في ةكلل تعال   :  (فىذىكلٍر فىمى
ـٍ وىويكليكفى  ى ِٗرى لؾى ً كىاًهفو كىج مىٍجييكفو } ٍوبى اٍلمىييكًف( كةد {  ى اًعره يكتىرى كصي ً ًل رى
 فك ةرو نا يس ت  لول  يكل كاهف ك ٌيل مجيكف ، كركم  فك  جاّ في كتب التعسور

هـ فول ةت  ةاؿ ةائؿ مياـ : ؤ معت في دار اليدكة فكذرت  راةرو نا اجت
ر تر صكا  ل روب الميكف :  م : ايتظركا  ف تصو ل ةكادث الدهر فإيكل  اع

كما همؾ زهور كاليا غض كايع   كغورهـ فافترةكا عم  ذلؾ فيزلت سوامؾ 
ذا كاف ( ـ( وّزماا  (ِ(ا وض اكر اليةاة معي  اجستعااـ كما  ككد ذلؾ جمكاع

ا معي  العطؼ  ةاؿ ا ف عا كر : ، كالمعسروف كما تودـ ، فإيكل وّزماا  وإن
مستايعض استئيافنا ا تدائًوا ، (( ف كايت ( ـ( مجردة عف عمؿ العطؼ فالجممض 

))) ا  ىيتى ً ًيٍعمىًت رى لؾى ً كىاًهفو كىج مىٍجييكفو جك فاي عطؼ عم  جممض : (فىمى كاع
 )ّ) 

ستعااـ ( ـ( هيا فاتصاؿ ما  عدها  ما ة ماا كاإ  ج وةتاج  ل   واف ، فػا
 ؿ  جٌ ذلؾ  يكل ج تستعمعم  استعاامنا مستايعنا كالدلوؿ  كفي كؿ مكإع لوس

يٌياا عاطعض ، كلمكا كاف ما  عدها  ي كسط الكّـ ، كما كاف هذا  جٌ ف
وعيي  دخاؿ ما ة ماا هذا اجستعااـ عم  ما ة ماا فعطؼ مستعامنا عيل ؛ 

إمف هذا اجستعااـ فوككف المعي  :  مح ايمروف كائف :  هك كاهف  ك 

                                                 

 . ُِْ-َِْ/ِ( الموتإب  ُ(

كزاد المسػػػػػػػػور  ُُٗ/ٓكالمةػػػػػػػػرر كالػػػػػػػػكجوز  ُْ-ّٗ/ِٕ( ويظػػػػػػػػر : جػػػػػػػػامع ال وػػػػػػػػاف  ِ(
ٕ/ِٕٔ . 

 . ِٕ/ِٕ( التةرور كالتيكور  ّ(
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اجستعااـ ج وراد ميل مجيكف  ـ هك  اعر وتر صكف  ل روب الميكف ؟ كهذا 
التعووف ييكل لوس استعاامنا ةوووًوا لعمـ المستعاـ  الجكاب ،  ؿ هك استعااـ 

جاّ  عد ( ـ( كما جاّ  مجازم كالمراد ميل ةمؿ المخاط وف عم   يكار ما
، كالذم سككغ م اركض ةروش في هذا ا يكار هك عمـ المستعاـ  افك  ة ماا

اهف  ك ف  فك مةمدنا صم  ا عمول كسمـ لوس  كةرو نا وعممكف عمـ الووو
لصد الياس عيل كعف ؛  يكاـ يس كا  لول ما يس كا  مجيكف كلوس هك   اعر  جٌ 

 الور ف الذم ودعك الياس  لول . 
كصعكة ما تودكـ ذكره  فك ( ـ( ج تككف  ج عاطعض يةد ال وئوف  

ب ا ، ك يكل وجب ال ةث متصمض  ما ة ماا  اذا العطؼ  ويما كردت في كتا
عم  كؿ ةاؿ ، ييكل ةت   ذا عف هذا اجتصاؿ ، ييكل ج  دك مف كجكده 

 جمع اليةاة كالمعسركف عم   يكاا ميوطعض  معي  ( ؿ( كالامزة فّ  دك مف  ف 
عسل ، ي( ؿ(  إراب ا وكج ل معي  كهذا م، تككف متصمض  ما ة ماا 

وككف هذا الكّـ يعسل هك كّـ تودكماا ، ف ا عف إرا ن  فا إراب ج وككف  جٌ 
ّن ، اتصاؿ عطؼ ج اتصاؿ  إراب  ل الذم اتصمت الكّـ   مف ذلؾ مذ

ـٍ تىميٍت ًفي مىيىاًماىا  ةكلل تعال  :  ٍكًتاىا كىالكًتي لى فك  اييعيسى ًةوفى مى (المكلي وىتىكى
ؿو ميسىًم  ً فك ًفي ذىًلؾى  ويٍرًسؿي ايٍخرىل ً لى   ىجى مىٍواىا اٍلمىٍكتى كى فىويٍمًسؾي الكًتي ةىإى  عى

كفى } ذيكا ًمف ديكًف المك ِْجوىاتو للوىٍكـو وىتىعىككري لىٍك كىاييكا ج {  ىـً اتكخى ًل  يعىعىاّ ةيٍؿ  ىكى
(}الزمر :  { فّ ةجض هيا  ف وواؿ  فك ( ـ( ّْ-ِْوىٍمًمكيكفى  ىٍوئنا كىج وىٍعًوميكفى

ميوطعض ، يفك اتصالاا  ما ة ماا غور ظاهر ، يفك  ذ ات عدـ اجتصاؿ ج 
ا ككياا فةسب ، عاطعض متصمض ومغي ككف ( ـ(   فك ميوطعض ؛ ي ؿ ومغي  وإن

كالمعسروف مف جعماا  معي  ( ؿ( كالامزة ؛ ايوطاعاا جاّ  إجماع اليةاة 
 ف تككف متصمض  ما ف ماا اتصاؿ  إراب   طالي  ك ايتوالي ( ؿ( ج  د مف ك

 مف ت يوع ض كهي لإلإراب اجيتوالي ايتواجن ةاؿ ا ف عا كر : ((( ـ( ميوطع
لمكا دمغتاـ ةجج الور ف   راكاـ  ل    طاؿ معاذورهـ في  ركاـ ، ذلؾ  يكل 
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ّن  استةالض  ف وككف   ركاّ  ل ركاـ فوالكا ( ىج ًلمكًل الدلوفي  تمةمكا تاكو
ـٍ ً جٌ  ذيكا ًمف ديكًيًل  ىٍكًلوىاّ مىا يىٍع يديهي اًلصي كىالكًذوفى اتكخى لى  المكًل  ًلويوىرل يكيىا  ً اٍلخى

ٍلعى  سكرة ، فمما استكفوت الةجج { كما ةك  عياـ في  كؿ الّ(}الزمر : زي
، كاجستعااـ معذرتاـ ة ؿ هيا عم    طاؿ تاكوماـ ميل ك عم    طاؿ ال رؾ  

الذم تي عر  ل ( ـ( في جموع مكاةعاا هك هيا لإليكار  معي   فك تاكوماـ 
كعذرهـ ميكر كما كاف المعتىذىر عيل ميكرنا فمـ ووإكا  اذه المعذرة كطرنا((
 )ُ)  

، متصمض  اذا عاطعض مف سكرة الزمر  ّْفي ا وض فػ( ـ( هيا  
العطؼ  ما جاّ في ا وض الذالذض مف السكرة  يعساا ، كاجستعااـ في ( ـ( 

وف ا وتوف كما ةاؿ ا ف  يكار مإمكف ما جاّ في هات يكارم كالمراد ميل 
يكار اعتذارهـ لل .عا كر كهك  يكار  ركاـ   كاع

، كهي في كؿ مكاإعاا  فػ( ـ( لوست مف ايلعاظ الم تركض 
مكإكعض لّستعااـ عمكا  عدها ذـ عاطعض متصمض ،  م : ك كاهدها الور يوض 

عطعل كردحه عم  ما ة ماا ، كلـ ترد  ٌج إمف اجستعااـ المجازم ؛ كالغرض 
يكار ما جاّ ة ماا  اهميل ةمؿ المخاطىب عم   يكار ما جاّ  عد  ك  ةراره ، كاع

   ك  ةراره . 
ذهب اليةاة  ل   فك ( ف( المعتكةض الامزة الساكيض اليكف أف : -ٖ 

ةرؼ م ترؾ جاّ في المغض كالور ف الكروـ عم  ذمايوض  كجل هي : مصدروض 
، كزائدة ، ك رطوض ، كيافوض ،  معي  ( م( ، كمخععض مف الذوومض ، كتعسوروض 

ٌّ تعموموض ك معي  ( ف( المخععض مف الذوومض ، ك   .(ِ( ك( ذ( (  معي  (لئ

                                                 

 .َُِ/ِْ( التةرور كالتيكور  ُ(

كرصػػػػػؼ  َٕ-ُٓكايزهوػػػػػض ص  ْٖ-ْٕ( ويظػػػػػر : معػػػػػايي الةػػػػػركؼ لمرمػػػػػايي ص  ِ(
 ّٔ-ِٕ/ُكمغيػػػػػي الم وػػػػػػب  ِِٔ-ُِٔكالجيػػػػػ  الػػػػػػدايي ص  ُٖٗ-ُّٗالم ػػػػػايي ص 
 . ٗٓ-ٔٓ/ٖكالزوادة كا ةساف  ِّٕ-ِّٔ.كا تواف  ِِٖ-ُٖٗكال رهاف ص 
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كةد تكسعتي كذورنا في دراسض هذا الةرؼ في كتا ي : دراسات في  
اليةك الور يي ، في دراستوف ، ايكل  تةت عيكاف : يكاصب الععؿ المإارع 

، كالذايوض تةت عيكاف : ( ف( المخععض مف في الور ف الكروـ /دراسض يةكوض 
كذ ت عيدم  عد الدراسض كالتةووؽ  فك الذوومض في الور ف الكروـ /دراسض يةكوض ، 

يكما  جموع هذه المعايي مختموض ،  ؿ هك ةرؼ لوس لل  م معي  كاف ، كاع
ل  الجممض  وسمواا  استعمؿ كصمض ويتكصؿ  ل لمدخكؿ  ل  الععؿ المإارع ، كاع

  .(ُ(الععموض كاجسموض 
تيعدح ( ف( المكسكرة الامزة  كالساكيض اليكف  مف الةركؼ إف : -ٗ 

مغض كالعر ف الكروـ عم  ستض الم تركض ، كةد ذكر اليةاة  يكاا تجيّ في ال
تعموموض خععض مف الذوومض  ، ك معي  (ةد( ، ك :  رطوض ، كيافوض ، كممعاف 

سض هذا الةرؼ في كتا ي : ج كجكه كج ادر  تكةد تودم(ِ( كزائدة،  معي  ( ذ( 
ال رطوض   عد التةووؽ  جٌ مف هذه المعايي كلـ وذ ت هياؾ  ُُٗرةـ يظائر  

ف تىعيكديكٍا يىعيٍد(}اييعاؿ : كوكلل تعال  : ( ٍف ُٗكىاًع { كاليافوض كوكلل تعال  : (كىاًع
(}ايي واّ :  { كالمؤكدة التي ع ر عياا َُٗ ىٍدًرم  ىةىًروبه  ىـ  ىًعوده مكا تيكعىديكفى

ف وىكىادي الكًذوفى كىعىري  ـٍ لىمكا اليةاة  المخععض  مف الذوومض : (كىاًع اًرًه كا لىويٍزًلويكيىؾى ً اىٍ صى
(}الومـ :  وىويكليكفى ً يكلي لىمىٍجييكفه  { ُٓسىًمعيكا الذلٍكرى كى

ـٍ ًفومىا ً ف  مكا الوكؿ  الزوادة   لىوىٍد مىككيكاهي فود ةوؿ  ل في ةكلل تعال  : (كى
ـٍ ًفوًل( ]اجةواؼ:  عط  ا   فك :   ف( هيا يافوض كالمعي ك(  (ّ( [ِٔمكككيكاكي

                                                 

 .ُِّ-ْ( ويظر : كتا ي : دراسات في اليةك الور يي ص  ُ(

كرصػػػػػؼ  ِٓ-ِّ كايزهوػػػػػض ص ِٓ-ْٗ( ويظػػػػػر : معػػػػػايي الةػػػػػركؼ لمرمػػػػػايي ص  ِ(
-ِِ/ُكمغيػػػػػػػػػي الم وػػػػػػػػػب  ُِٓ-َِٕكالجيػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدايي ص  ُّٗ-ُٖٔالم ػػػػػػػػايي ص 

 .ٓٓ-ِٓ/ٖكالزوادة كا ةساف  ِّٔ-ِّٓكا تواف  ُٖٗ-ُٖٔكال رهاف ص ِٕ

 . ْٓ/ٖ( ويظر : الزوادة كا ةساف  ّ(
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 (ّ(خعشكاي (ِ(كالط رم (ُ(الوـك مف ة مكـ ما لـ وعطكـ ، هذا ما ةاؿ  ل العراّ
عي مع (ما( التي في معي  (الذم( كذكر الزجاج  ف( ف( في الي (ْ(كغورهـ

: رغ ت فوما ما رغ ت فول  يؾ لك ةمت ةسف في المعظ مف (ما(  ج ترل  
، (ٓ(ف رغ ت فول ، جختّؼ المعظوف لكاف ايةسف  ف توكؿ : رغ ت فوما 

 ف( دكف (ما( مخالعض ما ة ماا في ل استعمؿ (يك كمذؿ هذا ةاؿ الزمخ رم:  
 (ٔ(التكرور المست  ع

 رطوض ، كيافوض ، كمخعىعض مف فػ( ف( ةرؼ م ترؾ لل ذّذض  كجل : 
كزائدة ، الذوومض ،  مكا ايكجل الذّذض ال اةوض : جعماا  معي  (ةد( ، كتعموموض ، 

 فاي  كجل مختموض .
( المكسكرة الامز إٌف : -َُ  ة كالم ددة اليكف ذكر اليةاة  فك ( فك

كالور ف الكروـ عم  ذّذض معاف هي : التككود ، تككود الجممض تجيّ في المغض 
{ ّٔهىذىاًف لىسىاًةرىاًف(}طل :  ً فك اجسموض ، ك معي  (يعـ( كوراّة مف ةر  (

ّىتىؾى   ذ تل ا فكلمتعموؿ  ـٍ ً فك صى مىٍوًا ؿل عى جيي مف اليةاة كوكلل تعال   : (كىصى
ّي يىٍعًسي ً فك اليكٍعسى يىمكارىةه {  َُّ(}التك ض : سىكىفه لكايـٍ  مىا  ي ىرلل كةكلل تعال  : (كى

                                                 

 . ّْْ/ِ( ويظر : معايي الور ف ُ(

 .  ّٓ/ ِٔ( ويظر : جامع ال وافِ(

 .ٖٖالور ف ص ( ويظر : معايي ّ(

 .  َُٗكرصؼ الم ايي ص  ُٓ( ويظر : معايي الةركؼ لمرمايي ص ْ(

 . َّْ/ ْ( معايي الور ف كاعر ل ٓ(

 ََّ/ ْ( الك اؼ ٔ(
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(}وكسؼ :  كا المكلى ً فك المكلى غىعيكره ًّٓ السحكًّ { كةكلل تعال  : (كىاٍستىٍغًعري
 (ُ({ َِ(}المزمؿ : ركًةوـه 

( ك اسػػػتعمماا العػػػرب لمتككوػػػد ج غوػػػر فاػػػي لوسػػػت مػػػف الةػػػركؼ  ( فك
فوػد ةوػؿ  ػل فػي الوػر ف الكػروـ فػي مكإػع الم تركض ،  مكا جعماا  معيػ  (يعػـ( 

ػػاًةرىافً ةػػراّة مػػف ةػػر  كاةػػد كهػػك  كرفػػع (هػػذاف( ت ػػدود اليػػكف (  : (ً فك هىػػذىاًف لىسى
 ػػػايلؼ كهػػػي ةػػػراّة ا ػػػف عػػػامر كيػػػافع كةمػػػزة كالكسػػػائي كةػػػر  ةعػػػص  تخعوػػػؼ 
رلجػػت  اليػػكف كرفػػع (هػػذاف( كةػػر    ػػك عمػػرك  ت ػػدود اليػػكف كيصػػب (هػػذوف( كخي

 الوراّة ايكل  عم  ذّذض  كجل : 
( عمػػػػ  لغػػػض  يػػػػي الةػػػارث  ػػػػف ك عػػػب ، كهػػػػك  لػػػػزاـ ايكؿ : جعػػػؿ ( فك

، الذػػايي : جعػػؿ الػػذّث ، الرفػػع كاليصػػب كالجػػر  فػػي الةػػاجت التذيوػػض  ػػايلؼ
 ) ( إمور  اف مةذكؼ ، كالتودور :  يكل هذاف لساةراف ، فتكػكف ( فك اسـ ( فك

 عم   ا اا في هذوف الكجاوف ةرؼ تككود مف ايةرؼ الم  اض  الععؿ .
(  معي  (يعـ(  ك ( جؿ( ، كرفع  (هذاف( عم   الذالث : جعؿ ( فك

 (ِ(اج تداّ 
(  معي  (يعـ( فج  فػي مكإػع كاةػد ، كمػا  يكػل  كما تػرل كػافعؿ ( فك

كػػاف فػػي ةػػراّة كاةػػدة إػػمف عػػدة ةػػراّات ، ك ةػػد ذّذػػض  ةػػكاؿ ، وإػػاؼ  لػػ  
است عد هذا الوكؿ ((لدخكؿ الّـ في (لساةراف( كالػّـ ل  فك هياؾ مف ذلؾ  كمٌ 

يكمػػػا تػػػدخؿ فػػػي الخ ػػػر  ذا   يكمػػػا ةواػػػا  ف تػػػدخؿ فػػػي اج تػػػداّ دكف الخ ػػػر ، كاع

                                                 

 ِِٖكال رهاف ص  ّٖ/ُكمغيي الم وب  َِْ-ُٖٗ( ويظر : رصؼ الم ايي ص ُ(
 . ِّٖ-ِّٕكا تواف ص 

عرا ػػػػػل لمزجػػػػػاج  كمعػػػػػايي الوػػػػػر ف  ُُِ/ُٔ( ويظػػػػػر : جػػػػػامع ال وػػػػػاف ِ(  ِٔٗ-ِْٗ/ّكاع
كالةجض في الوراّات الس ع ي ي  ِٔٗ-ِٓٗكمعايي الوراّات ي ي ميصكر ايزهرم ص 

 . ٗٗ/ِكالك ؼ عف كجكه الوراّات الس ع لمووسي  ِْٓ/ّعمي اليةكم 
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( في اجسـ(( (  معي  (يعػـ( كةاؿ ا ف ه اـ : (( (ُ( عممت ( فك  فك مجيّ ( فك
لػـ وذ ػت  ػؿ ، ؾ جعماا  معي  التعموػؿ ككذل (ِ(  اذ ةت  ةوؿ :  يكل لـ وذ ت((

فػػي كتػػا ي : ج كجػػكه كج يظػػائر  وػػكلي :  هػػك ةػػكؿ مختمػػؽ ، كةػػد عو ػػتي عموػػل
( لمعػػػػػػاف عػػػػػػدة   ػػػػػػارها : (( ةػػػػػػاؿ الػػػػػػدكتكر فاإػػػػػػؿ السػػػػػػامرائي : ((تػػػػػػاتي ( فك

ػادو كالتعموؿ ، يةك ةكلل : ( ... كالر ط...  التككود ٍوػرى  ىػاغو كىجى عى فىمىًف اٍإطيرك غى
عيػكره ركًةوـه(}ال وػرة :  مىٍوػًل ً فك المٌػلى غى ـى عى ( فػي ...  {ُّٕفىّ ً ٍذ فايػت تػرل  فك ( فك

 (ّ( عود التعموؿ((هذه المكاطف ت
سواؽ ، كلوس مػا تػدؿ عموػل فاك ما ودؿ عمول الهذا المعي    ف ص ٌ  

 ) فمػػك اسػػتيديا  لػػ  السػػواؽ فػػي هػػذه ا وػػض ، لجػػاز  ف يجعػػؿ كػػؿ لعػػظ فوػػل  ( فك
ّن وعوػػد معيػػػ  التعموػػػؿ ، يجزيػػػا هػػػذا المعيػػ  يعسػػػل مػػػ لػػػػ(ج( اليافوػػػض لمجػػػيس ،  ذ

رةػػوـ ،  ػػؿ ةػػد كردت الػػكاك فػػي مذػػؿ هػػذا كيجزيػػاه لمػػكاك لػػك ةوػػؿ : كا غعػػكر 
ػػػؿك المكػػػلي لىػػػؾى تىٍ تىًغػػػي  ػػػا  ىةى ـي مى ػػػرل ـى تيةى السػػػواؽ فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : (وىػػػا  ىوحاىػػػا اليك ًػػػيح ًلػػػ

اتى  ىٍزكىاًجؾى كىالمكلي غىعيكره ركًةوـه(}التةروـ :  { فود جاز  الطرووػض يعسػاا  ف ُمىٍرإى
( هيػاؾ ،  ػؿ لجػاز  ػيعس هػذه  يجعؿ الكاك هيا  تعوػد التعموػؿ ، كمػا  فادتػل ( فك

ج   ةصػػر لاػػا ؛ يفك معػػايي السػػواؽالطرووػػض  ف يجعػػؿ لكػػؿ ةػػرؼ معػػايي ج
ةصػػر لاػػا ، فكذوػػر مػػف كجػػكه الةػػركؼ كمعايواػػا فػػي كتػػب الكجػػكه كفػػي كتػػب 

ف طروػػؽ جعػػؿ الةػػرؼ  معػػايي السػػواؽ الػػذم كرد ةػػركؼ المعػػايي اختموػػٍت عػػ
   (ْ( ((فول

                                                 

 . ّٖ/ُكويظر : مغيي الم وب  ََُ/ِ( الك ؼ عف كجكه الوراّات الس ع لمووسي ُ(

 . ّٖ/ُ( مغيي الم وب ِ(

 . ِٔٔ-ُِٔ/ُ( معايي اليةك  ّ(

تةػػػػػت عيػػػػػكاف : العّةػػػػػض  ػػػػػوف دجلػػػػػض الةػػػػػرؼ  ِّْ-ِّّ( ج كجػػػػػكه كج يظػػػػػائر ص  ْ(
 كالسواؽ .
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)  التعموؿ ؟! لكف الذم  كهـ ا ف جيػي كغوػره عمػ   يكػل  فما عّةض ( فك
مػػا  ل روػػد مياػػا معيػػ  التعموػػؿ كػػكف التركوػػب وصػػم   رادة معيػػ  التعموػػؿ ، لكيػػ

ّن   راد : كمػا ايكؿ  في ال اهد هذا المعي  ، كلك  راده جستعمؿ لعظل كةاؿ مذ
وعمؿ  ؿ  راد  ف وؤكد  يكل ما  راد  ف  فك اليعس  مكارة  السّك ،  جٌ   رئ يعسي ي

في المكاإع جموعاا ، فا س ةايل كتعػال   عػد  ف  مػر ي وػل صػم  ا عموػل 
 ككػػػد  ٌف صػػػّتل سػػػكف لاػػػـ ، فوػػػاؿ تعػػػال  : كسػػػمـ  ػػػاف وصػػػمي عمػػػ   ت اعػػػل 

(}التك ػػض :  ـٍ ّىتىؾى سىػػكىفه لكاي ػػ ـٍ ً فك صى مىػػٍوًا ػػؿل عى ك عػػد  ف يعػػ  وكسػػؼ {  َُّ(كىصى
، ،  كد  فك اليعس  مكارة  السػّك  سل  يكاا ميزهض مف كؿ زلؿـ عف يععمول السّ

(}وكسؼ :  ّي يىٍعًسي ً فك اليكٍعسى يىمكارىةه ً السحكًّ ا  ي ىرلل مى { ك عػد ّٓفواؿ تعال  : (كى
فوػػػػاؿ تعػػػػال  : ،  ف  مػػػػر ا ع ػػػػاده  ف وسػػػػتغعركه  ككػػػػد لاػػػػـ  يكػػػػل غعػػػػكر رةػػػػوـ 

كا المكلى ً فك  عيػكره ركًةوـه  (كىاٍستىٍغًعري ك عػد  ف رفػع ا سػ ةايل { َِ(}المزمػؿ : المكػلى غى
ػػف اإػػطٌر  لػػ   كػػؿ مػػا ةٌرمػػل  ككػػد  ٌيػػل غعػػكر كرةػػوـ  ع ػػاده ، فوػػاؿ  ا ذػػـ عمك

عيػػػػػكره (تعػػػػػال  :  مىٍوػػػػػًل ً فك المٌػػػػػلى غى ـى عى ػػػػػادو فىػػػػػّ ً ذٍػػػػػ ٍوػػػػػرى  ىػػػػػاغو كىجى عى ػػػػػًف اٍإػػػػػطيرك غى فىمى
 ف يوػػؼ عيػػد ةػػدكد مػػا  راده اج الصػػةو  كالسػػموـ فػػالمي{ ُّٕركًةوـه(}ال وػػرة : 

ده ما لػـ ووصػده ، الوائؿ  لل ما لـ وومل كيوصل كج وص  تجاكزها فيككف ممف ووكل
، كيعمػػـ مػػراده مػػف المعػػظ الػػذم اسػػتعممل فمػػوس مػػف ةويػػا  ف يتػػدخؿ فومػػا  راده 

   معياه كغرإل .في المغض المعمـك 
( المعتكةػػػػػض الامػػػػػزة كالم ػػػػػددة اليػػػػػكف يذكػػػػػر الأٌف : -ُُ ةػػػػػاة  فك ( فك

 .الكجل ايكؿ :  ف تككف لمتككود : تجيّ في المغض عم  كجاوف 
( ك  ةوػػؿ  ػػل فػػي ةكلػػل  الكجػػلهػػذا كالكجػػل الذػػايي :  جعماػػا  معيػػ  (لعػػؿك

ـٍ  وىػػػضه : (تعػػػال   ػػػاٍّتاي ـٍ لىػػػًئف جى ػػػاًيًا ٍاػػػدى  ىٍومى ػػػميكٍا ً المٌػػػًل جى ػػػا كى ىٍةسى لكويػػػٍؤًمييفك ً اىػػػا ةيػػػٍؿ ً يكمى
اٍّت جى ويٍؤًمييكفى  ـٍ  ىيكاىا ً ذىا جى ا ويٍ ًعريكي مى    [َُٗ ]اجيعاـ: (ا وىاتي ًعيدى الٌمًل كى
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ةر  ( ياا(  الكسر ا ف كذور ك  ك عمرك، كةر   العت  يػافع كعاصػـ فػي 
يعض كةد مستافعيد ةراّتاا  الكسر تككف ( ياا(  (ُ(ركاوض ةعص كةمزة كالكسائي

كعيػد ةراّتاػا  ػالعت  تـ الكّـ عيد (و عركـ( ك(ج( يافوػض كلػوس ذمػض   ػكاؿ ، 
تككف ( ياػا( هػي المععػكؿ  ػل الذػايي فػي مةػؿ يصػب، كالمعيػ : كمػف وعممكػـ 
عدـ  وماياـ  ذا جاّتاـ ا وض؟ فوككف تاخور ا وض عذرا لاـ في تػرؾ ا ومػاف؛ 

عػػػكؿ الذػػػايي كسػػػر عمػػػ  اجسػػػتئياؼ كالمعلػػػذلؾ اختػػػار سػػػو كول ةػػػراّة ( ياػػػا(  ال
زجػػاج ((كالكسػػر  ةسػػياا  ػػعركـ  ومػػاياـ ةتػػ  ذكػػر المةػػذكؼ كالتوػػدور: كمػػا و

 (ِ(ك جكدها((
اػا كرده الزجػاج  ايٌ جعؿ (ج( زائدة لوصػ  المعيػ ؛ ةر ها  العت   كمف 

جعػػؿ  عإػػاـ عػػدك لػػذلؾ ( ّ( يافوػػض فػػي ةػػراّة الكسػػر فوجػػب ذلػػؾ فػػي ةػػراّة العػػت 
 . اةد ايكجل ا توض ، كةؿ هذا ا  كاؿ  زائدة   كاجن (ج( 

جعؿ ( يكاا(  عت  الامػزة  معيػ  لعػؿك اسػتيادنا  لػ  مػا يسػ ل سػو كول -ُ
 ) ( لغػػض فػػي (لعػػؿك كوػػكؿ  عػػض العػػرب :  ئػػت السػػكؽ  لػػ  الخموػػؿ  ف تكػػكف ( فك

 توػدور : كمػا كجعػؿ ا وػض   يكؾ ت ترم ليا  وئنا ،  م : لعمكؾ ت ػترم ليػا  ػوئنا 
 (ْ(و عركـ  وماياـ لعمكاا  ذا جاّتاـ ج وؤميكف

( عم   ا اا ك(ج( غور زائدة ، كالمعي  :  كما ودروكـ -ِ جعؿ ((( فك
  عر   دنا كوئس مف  وماياـكعمواـ  ال وماياـ ، كهذا جكاب لمف ةكـ  عدـ

                                                 

كالةجػض فػي عمػؿ الوػراّات  ُٓٔ( ويظر : معايي الوراّات ي ي ميصكر ايزهرم ص  ُ(
-ْْْ/ُكالك ػػػؼ عػػػف كجػػػكه الوػػػراّات لمووسػػػي  ِٔٓ-ِِٓ/ِي ػػػي عمػػػي اليةػػػكم 

عر  ْْٔ  .َُٓ-َُْاب الوراّات الس ع كعمماا ج ف خالكول ايص اايي ص كاع
عرا ل  ِ(  .ِِٖ/ِ( معايي الور ف كاع
عرا ل  ّ(  .ِِٖ/ِ( ويظر : معايي الور ف كاع

كال رهػػػاف ص  َْ-ّٗ/ُكمغيػػػي الم وػػػب  ِٕٓ-َِٓ( ويظػػػر : رصػػػؼ الم ػػػايي ص  ْ(
 . ُٔ/ٖكالزوادة كا ةساف  ِّٖكا تواف ص  ِّٖ
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 فك العػػػػػت  عمػػػػػ  توػػػػػدور جـ العمػػػػػض كالتوػػػػػدور :  يكمػػػػػا ا وػػػػػات التػػػػػي -ّ
 (كما و عركـ( اعتراض . ييكاا  ذا جاّت ج وؤميكف ووترةكياا عيد ا 

 فك فػػي الكػػّـ ةػػذؼ معطػػكؼ ، كالمعيػػ  : كمػػا و ػػعركـ   يكاػػا  ذا -ْ
: كمػػا  جػػاّت ج وؤميػػكف  ك وؤميػػكف ، فةػػذؼ هػػذا لعمػػـ السػػامع ، كةػػدكره غوػػره

 و عركـ  ايتعاّ ا وماف  ك كةكعل .
 .(ُ(جعؿ (ما( يافوض -ٓ

 ) (  معي  (لعؿك ةوؿ  ل فػي مكإػع كاةػد فػي فايت  ترل  فك جعؿ ( فك
الور ف الكروـ ، كمػا كػاف   ةػد خمسػض  ةػكاؿ ، كةوػؿ  ػل لةػؿ م ػكمض ؛ لػذا هػك 

( التي ما  اع فو اا غور معي  معي  لـ وذ ت كج وص  جعمل معي  ذايونا لػ( فك
 التككود الذم ج ومكف التخمي عيل في كؿ مكاإع كركدها في الور ف الكروـ .

ف (ج( يافوػػض كةكلػػل تعػػال :  ياػػا(  ػػالعت  عمػػ   ا اػػا، ك  ف ( كالظػػاهر 
اّتٍ   ىيكاىا( ( جممض مستايعض  يرود  اا  ف تككف تعسورنا لما ة ماػا،  جى  ً ذىا جى ويٍؤًمييكفى

ّت ج وؤميػػكف. كج فػػرؽ  ػػوف ياػػا  ذا جػػا  م:   ومػػاياـ،كالمعيػػ : كمػػا و ػػعركـ 
ف تككف كما  عدها جممػض  ياا( ككسرها مف ةوث صّةاا في الةالتوف فت  ( 

كذػػر  وػػض المعسػػرة ف العػػت  وكػػكف عيػػد جعػػؿ ا  مسػػتايعض معسػػرة لمػػا ة ماػػا سػػكل 
  ياما جممض كاةدة  ك سواؽ كاةد.اارت اطا  ما ة ماا ك

   ار معايي ( ك( في كتب ةركؼ المعايي هي : أك : -ُِ
(}الكاؼ : ال ؾ : كوكلل تعال  : -ُ ا  ىٍك  ىٍعضى وىٍكـو (ةىاليكا لىً ٍذيىا وىٍكمن

ُٗ } 
ـٍ لىعىمى  هيدنل  ىٍك ًفي إىّؿو -ِ يكا  ىٍك ً وكاكي ا  ااـ : كوكلل تعال  : (كىاًع

(}س ا :   اـ عم  السامع .{ كال ؾ مف جاض المتكمـ ، كا  اِْمحً وفو

                                                 

 . َُٔ-َُِ/ٓكالدر المصكف  ّٔٗ/ُ( الت واف  في  عراب الور ف  ُ(
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ـٍ  ًذمنا  ىٍك كىعيكرنا(}الدهر : -ّ ا  اةض : كوكلل تعال   :  (كىج تيًطٍع ًمٍياي
ِْ } 

لىػًكف -ْ ـٍ كى اًيكي ـي الٌملي ً المكٍغًك ًفي  ىٍومى التخوور : كوكلل تعال  : (جى ويؤىاًخذيكي
تيلي ً ٍطعى  وكدتحـي ايىٍومىافى فىكىعكارى ـي عى ىرىًة مىسىاًكوفى ًمٍف  ىٍكسىًط مىا ويؤىاًخذيكيـ ً مىا عى ا

ةى ىضو(}المائدة :  تيايـٍ  ىٍك تىٍةًروري رى ـٍ  ىٍك ًكٍسكى  { ٖٗتيٍطًعميكفى  ىٍهًموكي
كالعرؽ  وف التخوور كا  اةض  فك لممكمكؼ المخاطىب  ف وجمع  وف 
ال وئوف في ا  اةض ، كلوس لل ذلؾ في التخوور ، وععؿ  ةد ال وئوف كوترؾ 

ـك ، ككذلؾ  ف جمع  وياما   . ا خر ،  ف تركاما عكةب  ك ذي
مىا كىافى ًل ى ىرو  ىف ويكىملمىلي المكلي ً جٌ -ٓ  ت ووف اليكع : كوكلل  تعال  : (كى

ًميا  ا وى ىاّ ً يكلي عى ابو  ىٍك ويٍرًسؿى رىسيكجن فىويكًةيى ً ًإٍذًيًل مى كىٍةونا  ىٍك ًمف كىرىاّ ًةجى
ًكوـه(}ال ك   { ُٓرل : ةى
 معي  الكاك : كوكلل تعال  : (فىويكج لىلي ةىٍكجن لكولينا لكعىمكلي وىتىذىككري  ىٍك -ٔ

ٍليىاهي ْْوىٍخ ى (}طل :  كىذىًلؾى  ىيزى { وعيي لعمل وتذكر كوخ   ، كةكلل تعال  : (كى
ـٍ وىتكويك  ٍفيىا ًفوًل ًمفى اٍلكىًعوًد لىعىمكاي رك ً ًوا كىصى ـٍ ًذٍكرنا(}طل : ةيٍر ينا عىرى فى  ىٍك ويٍةًدثي لىاي

ٍمًووىاًت ُُّ { وعيي : لعماـ وتذكركف كوةدث لاـ ذكرا ، كةكلل تعال  : (فىاٍلمي
 { وعيي : عذرنا كيذرنا .ٔ-ٓ{ عيٍذرنا  ىٍك ييٍذرنا(}المرسّت : ًٓذٍكرنا }

ٍميىاهي ً لى  ًمئىًض  ىٍلؼو  ىٍك  معي   ؿ : كوكلل تعال  : (-ٕ كى ىٍرسى
(}الصافات : وى  مىا  ىٍمري ًُْٕزوديكفى { وعي  :  ؿ وزودكف ، كةكلل تعال  : (كى

(}اليةؿ :  ًر  ىٍك هيكى  ىٍةرىبي ًض ً جك كىمىٍمً  اٍل ىصى { وعيي :  ؿ هك  ةرب ، ٕٕالسكاعى
 { وعيي :  ؿ  دي  ٗكةكلل تعال  : (فىكىافى ةىابى ةىٍكسىٍوًف  ىٍك  ىٍديى (}اليجـ : 

ّه  ىٍك وىتيكبى : كوكلل تعال  : ( ( معي  ( جٌ -ٖ لىٍوسى لىؾى ًمفى ايىٍمًر  ىٍي
(} ؿ عمراف :  ـٍ فىًإيكايـٍ ظىاًلميكفى ـٍ  ىٍك ويعىذك ىاي مىٍوًا يىاحى ُِٖعى { كةكلل تعال  : (جك جي

ضن  كٍا لىايفك فىًروإى ـٍ تىمىسحكهيفح  ىٍك تىٍعًرإي ا لى ـٍ ً ف طىمكٍوتيـي اليلسىاّ مى مىٍوكي  { ِّٔ(}ال ورة : عى
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ةىاليكٍا كيكييكٍا -ٗ  الت عوض  ك التعصوؿ  ك التوسوـ : كوكلل تعال  : (كى
مىا كىافى ًمفى  ًيوعنا كى ـى ةى ارىل تىٍاتىديكٍا ةيٍؿ  ىٍؿ ًممكضى ً ٍ رىاًهو هيكدنا  ىٍك يىصى

(}ال ورة :   (ُ({ُّٓاٍلميٍ ًرًكوفى
ود استعممت في هذه المعايي جموعاا معايي السواؽ ،  ٌما ( ك( ف 

الكّـ ((ةرؼ عطؼ ت رؾ في ا عراب ج في المعي  ؛ ييكؾ  ذا ةمتى : ةاـ 
زوده  ك عمركه ، فالععؿ كاةع مف  ةدهما((
كهذا هك المراد مف كؿ  اهد  (ِ( 

 كفوما واتي دراسض معايواا المذككره في  عّه :، رة مف  كاهد المعايي المذكك 
( : تعال  وكلل ك ال ؾ-ُ  ا  ىٍك  ىٍعضى وىٍكـو ستيعًممىت : ا(ةىاليكا لىً ٍذيىا وىٍكمن
( ،  ك  وواعل عم  ـو كٍ وى  ضى عٍ ( مف دكف ( ى امن كٍ وواع ةدكث الم ث عم  (وى ( ك(  

تعووف  ةدهما ،  م : مف دكف عم  ةد سكاّ ،  منا(كٍ ( مف دكف (وى ـو كٍ وى  ضى عٍ ( ى 
 . ك ترجوةل ، كمف دكف ا  ارة  ل  جكاز الجمع  وياما  ك عدـ جكازه 

ـٍ لىعىمى  هيدنل  ىٍك ًفي إىّؿو ا  ااـ ك-ِ  يكا  ىٍك ً وكاكي وكلل تعال  : (كىاًع
) وٌ  محً وفو اكـ  يكـ في إّؿ م وف ةاؿ   ك  ع ودة : ((مجازه :  يكا لعم  هدل كاع

ككذلؾ جعماا الاركم  (ّ(( ك( في مكإع كاك المكجة(( ؛ يفك العرب تإع
كةاؿ ا ف الجكزم : ((مذهب المعسروف  فك ( ك( ها هيا  معي   (ْ( معي  الكاك

 (ٓ( الكاك((
                                                 

كالجيػػ  الػػدايي  ُِّ-َُِكرصػػؼ الم ػػايي ص  َُّ-ُُٓ( ويظػػر : ايزهوػػض ص  ُ(
 ُٖٔ-ُّٖكال رهػػػاف فػػػي عمػػػـك الوػػػر ف ص  ٕٔ-ُٔ/ُكمغيػػػي الم وػػػب  ُِّ-ِِٕص 

 .ٕٔ-ّٔ/ٖكالزوادة كا ةساف في عمـك الور ف  َِْ-ِّٖكا تواف في عمـك الور ف ص 

 . ِِٕ( الجي  الدايي ص  ِ(

 .ِِٕ( مجاز الور ف ص  ّ(

 .ُُٖ( ايزهوض ص  ْ(

 .ِْْ/ٔ( زاد المسور  ٓ(
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كا  ااـ ، هك  خعاّ ،  عم   ا اا ك معي  ا  ااـ ـكهي عيد غوره
يكا ةاؿ العرٌ  (ُ(مع العمـ  ل السامعايمر عم   اّ : ((ةاؿ المعسركف : معياه : كاع

لعم  هدل ، ك يتـ في إّؿ م وف ، معي  ( ك( معي  الكاك عيدهـ ، ككذلؾ 
هك في المعي  ، غور  فك العر وض عم  غور ذلؾ ، ج تككف ( ك(  ميزلض الكاك 
، كلكٌياا تككف في ايمر الميعككض ،  كما توكؿ :  ف  ئت فخذ درهمنا  ك 

، كفي ةكؿ مف  ف واخذ كاةدنا  ك اذيوف ، كلوس لل  ف واخذ ذّذض  اذيوف ، فمل
ج و صر العر وض ، كوجعؿ ( ك(  ميزلض الكاك ، كوجكز لل  ف واخذ ذّذض ؛ 
ييكل في ةكلاـ  ميزلض ةكلؾ : خذ درهمنا كاذيوف ، كالمعي  في ةكلل تعال  : 

ـٍ لىعىمى  هيدنل  ىٍك ًفي إىّ يكا  ىٍك ً وكاكي (  يكا لإالكف  ك ماتدكف ،  (كىاًع ؿو محً وفو
ا لإالكف  ك ماتدكف ، كهك وعمـ  فك رسكلل الماتدم  يككـ  وإن ، ك فك غوره كاع

الإالكف ، فايت توكؿ في الكّـ لمرجؿ :  فك  ةديا لكاذب ، فكذ تل تكذو نا 
غور مك كؼ ، كهك في الور ف كفي كّـ العرب كذور ،  ف وكجل الكّـ  ل  

كةاؿ ايخعش : ((فموس هذا ييكل  ؾ ، كلكف هذا في   (ِ( ف مذاه ل(( ةس
  (ّ(كّـ العرب عم   يكل هك الماتدم((
مكإكعض يةد ال وئوف عم  ةد سكاّ ،  فػ( ك( في ا وض عم   ا اا

 يكا كهذا ظاهر مف المعي  كالتودور ،  فود جعماا العراّ فوما تودـ  معي  : ((
ا لإالكف  ك ماتدكف(( لإالكف  ك ماتدكف ،  يككـ  وإن كجعماا الزجاج كاع

يكا لعم  هدل  ك في إّؿ م وف ،  ك  يككـ لعم  هدل  ك   تودور : ((كاع

                                                 

كا توػػاف  ُّٖكال رهػػاف ص  ُٔ/ُكمغيػػي الم وػػب  ِِٖ( ويظػػر : الجيػػ  الػػدايي ص  ُ(
 .ّٔ/ٖكالزوادة كا ةساف  ِّٖص 

 . ُُّ-ُُِ/ِِ،  كويظر : جامع ال واف  ِْٖ/ِ( معايي الور ف  ِ(

 . َِٕ( معايي الور ف ص  ّ(
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فود استعمؿ ( ك(يفك المتكمـ كاذؽ مف صدؽ مذه ل ك طّف  (ُ(إّؿ م وف((
 الم اهمض ، كفول مذهب المخاطىب ، كوككف الخطاب  استعماؿ ( ك(   ول 

تعروض ، كويعدح مف  دب الكّـ ك جمؿ ايسالوب في مخاط ض الخصكـ ك هؿ 
 الكعر كالإّؿ .  

ةاؿ وكلل تعال  : (كىج تيًطٍع ًمٍيايـٍ  ًذمنا  ىٍك كىعيكرنا( ا  اةض ك-ّ 
ا  ك تمرنا ، كايكل ةاؿ : ((سو كول :  ف يعوت هذا ةمت : ج تاكؿ خ زنا  ك لةمن كاع

تاكؿ  وئنا مف هذه اي واّ ، كيظور ذلؾ ةكلل تعال  : (كىج تيًطٍع ًمٍيايـٍ  ًذمنا ج 
 ىٍك كىعيكرنا(  م : ج تطع  ةدنا مف هؤجّ((
)ِ)  

((( ىٍك كىعيكرنا(  ك : ها هيا عم   ا اا عيد سو كول   كةاؿ العك رم :
جالس الةسف  كتعود في الياي الميع مف الجموع ؛ ييكؾ  ذا ةمتى في ا  اةض :

 ك ا ف سوروف ، كاف التودور : جالس  ةدهما ، فإذا يا  ةاؿ : ج تكمـ زودنا 
 ك عمرنا ، فالتودور : ج تكمـ  ةدهما ، فاواما كممل كاف  ةدهما ، فوككف 

فػ(( ك( في الياي يووإض ( ك( في ا  اةض  (ّ( مميكعنا ميل ، فكذلؾ في ا وض((
تعال  : (كىج تيًطٍع ًمٍيايـٍ  ًذمنا  ىٍك كىعيكرنا( فّ ؛ فوجب اجتياب ايمروف كوكلل 

وجكز فعؿ  ةدهما ، فمك جمع  وياما كاف لممياي عيل مرتوف ؛ يف كؿ كاةد 
كةاؿ ا ف الجكزم : ((كترد لإل اةض ، توكؿ : جالس  (ْ(مياما  ةدهما((

الةسف  ك ا ف سوروف ،  م : جالس ايخوار ، فإف جالساما  ك  ةدهما فود 
كةاؿ ا ف وعوش : فاذه ( ك( هي التي توع في ا  اةض ؛ يفك (ٓ( طاعؾ((

                                                 

عرا ل  ُ(  .ُُٗ/ْ( معايي الور ف كاع

 . َِٖ/ّ( كتاب سو كول  ِ(

 .ّْٖ/ِ( الت واف في  عراب الور ف  ّ(

 .َِْ( ا تواف في عمـك الور ف ص  ْ(

 .ِٕ( يزهض ايعوف ص  ٓ(
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الياي ةد كةع عم  الجمع كالتعروؽ ، كج وجكز طاعض ا ذـ عم  اجيعراد كج 
كةاؿ ا ف ه اـ : ((ا  اةض : كهي (ُ(طاعض الكعكر عم  اجيعراد كج جمعاما((

، كتعمكـ العول  ك اليةك ،  الكاةعض  عد الطمب يةك : جالس العمماّ  ك الزهاد
ٍكـً  ذا دخمت ج الياهوض امتيع فعؿ الجموع يةك ةكلل تعال  : (فىاٍصً ٍر ًلةي كاع
ـٍ  ًذمنا  ىٍك كىعيكرنا(  ذ المعي  : ج تطع  ةدهما ، فاواما فعمل  رى لؾى كىج تيًطٍع ًمٍياي

 تعال  : كةاؿ ا ك ال ركات  ف ايي ارم ((ك مكا ةكؿ ا (ِ( فاك  ةدهما((
ا  ىٍك كىعيكرنا( فّ ةجض لاـ فول ؛ يفك ( ك(  ـٍ  ًذمن ٍكـً رى لؾى كىج تيًطٍع ًمٍياي (فىاٍصً ٍر ًلةي
فواا لإل اةض ،  م : ةد   ةتؾ كؿ كاةد مياما كوؼ  ئتى ، كما توكؿ في 
ايمر : جالس الةسف  ك ا ف سوروف ،  م :  ةد   ةتؾ مجالسض كؿ كاةد 

 (ّ(كالميع  ميزلض ا  اةض(( مياما كوؼ  ئتى ،

  مكإكعض يةد ال وئوف عم   ا اا في معي  ا  اةض فػ( ك(  ذف  
ـٍ -ْ  اًيكي ـي الٌملي ً المكٍغًك ًفي  ىٍومى التخوور : كوكلل تعال  : (جى ويؤىاًخذيكي

ـي عى ىرىةً  تيلي ً ٍطعىا لىػًكف ويؤىاًخذيكيـ ً مىا عىوكدتحـي ايىٍومىافى فىكىعكارى مىسىاًكوفى ًمٍف  ىٍكسىًط مىا  كى
ةى ىضو( تيايـٍ  ىٍك تىٍةًروري رى ـٍ  ىٍك ًكٍسكى  تيٍطًعميكفى  ىٍهًموكي

كج  ؾك  فك معي  التخوور ما كاف  ا مكاف استةصالل مف السواؽ  
 لك لـ تكف ( ك( مستعممض يةد ال وئوف  ك اي واّ .

مىا كىافى  -ٓ  ًل ى ىرو  ىف ويكىملمىلي المكلي ً ج ت ووف اليكع : كوكلل  تعال  : (كى
ًميا  ا وى ىاّ ً يكلي عى ابو  ىٍك ويٍرًسؿى رىسيكجن فىويكًةيى ً ًإٍذًيًل مى كىٍةونا  ىٍك ًمف كىرىاّ ًةجى

ًكوـه(   ةى

                                                 

 . َِ/ٓ(  رح المعصؿ ج ف وعوش  ُ(

 .ِٔ/ُ( مغيي الم وب  ِ(

 . ٕٔمسالض   َِ-ُٔ/ِ( ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ  ّ(
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كمعي  ت ووف اليكع كالمعي  السا ؽ متاتو مف ككف ( ك( مكإكعض  
  ةد ال وئوف  ك يةد اي واّ 

كلل تعال  : (فىويكج لىلي ةىٍكجن لكولينا لكعىمكلي وىتىذىككري  ىٍك  معي  الكاك كو-ٔ
ٍفيىا ًفوًل ًمفى اٍلكىًعوًد  رك ً ًوا كىصى ٍليىاهي ةيٍر ينا عىرى كىذىًلؾى  ىيزى وىٍخ ى ( كةكلل تعال  : (كى

ٍمًووى  ـٍ ًذٍكرنا( كةكلل تعال  : (فىاٍلمي ـٍ وىتكويكفى  ىٍك ويٍةًدثي لىاي { عيٍذرنا  ىٍك ٓاًت ًذٍكرنا }لىعىمكاي
 ييٍذرنا(.

كر ما كايت  معي  كاك اليسؽ  اؿ ا ف ةتو ض : ((( ك( تاتي لم ؾ ...ة
ٍمًووىاًت ًذٍكرنا } { عيٍذرنا  ىٍك ييٍذرنا( ورود عذرنا كيذرنا ، كةكلل : ٓكوكلل تعال  : (فىاٍلمي

ـٍ  (لكعىمكلي وىتىذىككري  ىٍك وىٍخ ى ( ـٍ ًذٍكرنا(  م : لعماـ كةكلل : (لىعىمكاي وىتكويكفى  ىٍك ويٍةًدثي لىاي
كمذؿ  (ُ(((كاك اليسؽ وتوكف كوةدث لاـ ذكرنا ، هذا كمل عيد المعسروف  معي 

 (ِ(هذا ةاؿ ا ف فارس
ةكلل تعال  : في ك( ك( لوست  معي  الكاك ، كةد استعممىت 

ٍمًووىاًت ًذٍكرنا عيٍذرنا  ىٍك ييٍذرنا(  (( فك الممووات ذكرنا ييكل  رود  ف وككف المعي  (فىاٍلمي
(( م : (ّ(تجمع  وف ا عذار كا يذار ، فتعذر في كةت كتيذر في كةت((

عذرنا لممةووف ،  ك يذرنا لمم طموف((
كةاؿ ال وإاكم في تعسور ةكلل تعال :  (ْ( 

{ ((كالتذكر لممتةوؽ ْْ( (}طل : (فىويكج لىلي ةىٍكجن لكولينا لكعىمكلي وىتىذىككري  ىٍك وىٍخ ى 
كالخ وض لممتكهـ ؛ لذلؾ ةدكـ ايكؿ ،  م :  ف لـ وتةوؽ صدةكما ، كلـ وتذككر 

                                                 

،  كويظػػػػر : تعسػػػػور غروػػػػب الوػػػػر ف لػػػػل ص  ُِٗ-َِٗ( تاكوػػػػؿ م ػػػػكؿ الوػػػػر ف ص  ُ(
ّٕٓ . 

 . َٗ-ٖٖ( ويظر : الصاة ي في فول المغض ص  ِ(

 . ّٕ( الكجكه كاليظائر لمعسكرم ص  ّ(

 . ِْٕ/ٓ(  يكار التيزوؿ ، تعسور ال وإاكم  ْ(



1461 

 

فػ( ك( هيا عم   ا اا ؛ يفك المعي  :  (ُ( ، فّ  ةؿ مف  ف وتكهمل فوخ  ((
 ف لـ تتةوؽ التذكرة تةووت الخ وض ، ككذلؾ هي عم   ا اا  ويما كردت في 

 كروـ . الور ف ال
 ٕ- ) ٍميىاهي ً لى  ًمئىًض  ىٍلؼو  ىٍك وىًزوديكفى  معي   ؿ كوكلل تعال  : (كى ىٍرسى

) ًر  ىٍك هيكى  ىٍةرىبي ًض ً جك كىمىٍمً  اٍل ىصى ا  ىٍمري السكاعى مى كةكلل  كةكلل تعال  : (كى
 تعال  : (فىكىافى ةىابى ةىٍكسىٍوًف  ىٍك  ىٍديى (

تككف  معي  الكاك ، كتككف  معي   ةاؿ الخموؿ : ((كوواؿ : ( ك(  
(  م :  ؿ وزودكف ،   ٍميىاهي ً لى  ًمئىًض  ىٍلؼو  ىٍك وىًزوديكفى ( ؿ( كتعسر هذه : (كى ىٍرسى

كهذا ما ةاؿ  ل  صرم  خر ، فود ةاؿ   ك ع ودة :  (ِ( كمعياه  : كوزودكف((
((( ك( ها هيا لوس   ؾ ، كهي في مكإع  خر :  ؿ وزودكف ، كفي 

(}الذاروات : الور ف  { لوس   ؾ ةالكهما جموعنا ، ِٓ: (ةىاليكا سىاًةره  ىٍك مىٍجييكفه
 (ّ( فاي في مكإع الكاك التي لممكاجة((

(  ك : ها هيا في معي   ؿ ، كذلؾ في العراّ ةاؿ   : ((( ىٍك وىًزوديكفى
ٍميىاهي ك مكا ةكلل : كةاؿ ا ف ةتو ض : (( (ْ(التعسور مع صةتل في العر وض(( (كى ىٍرسى

( فإفك  عإاـ وذهب  ل   يكاا  معي  :  ؿ وزودكف ،  ً لى  ًمئىًض  ىٍلؼو  ىٍك وىًزوديكفى
ا  ىٍمري  مى عم  مذهب التدارؾ لكّـ غمطتى فول ، ككذلؾ ةكلل تعال  : (كى

( كةكلل تعال  : (فىكىافى ةىابى  ًر  ىٍك هيكى  ىٍةرىبي ًض ً جك كىمىٍمً  اٍل ىصى ةىٍكسىٍوًف  ىٍك السكاعى
يكما هي  معي  الكاك في جموع هذه   ىٍديى ( كلوس هذا كما تاكلكا ، كاع

كمم   ؼ كوزودكف ، كما  مر الساعض  جٌ المكاإع : ك رسمياه  ل  مئض  ل
                                                 

 .ِٖ/ْ(  يكار التيزوؿ ، تعسور ال وإاكم  ُ(

 . ْٓ( العوف ص  ِ(

 .َِْ-ِّٗ( مجاز الور ف ص  ّ(

 .ِٕٓ/ِ( معايي الور ف  ْ(
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 (ِ(كمذؿ هذا ةاؿ ا ف فارس (ُ(ال صر كهك  ةرب ، فكاف ةاب ةكسوف ك دي ((
( ووكؿ : كجعؿ  (ّ(كايكا كذلؾ عيدكـ(( كةاؿ ايخعش : ((( ىٍك وىًزوديكفى

( ك(  معي  ( ؿ( كالكاك مذهب يس ل اليةاة  ل  الككفووف ، ك اع  فك 
ال صرووف ميعكه ، فود ردك الم رد هذا المذهب  وكلل : ((فامكا ةكؿ ا عز 
( فإفك ةكمنا مف اليةكووف (وعيي  ٍميىاهي ً لى  ًمئىًض  ىٍلؼو  ىٍك وىًزوديكفى كجؿ : (كى ىٍرسى
الككفووف( وجعمكف ( ك( في هذا المكإع  مزلض ( ؿ( ، كهذا فاسد عيديا مف 
كجاوف ،  ةدهما :  فك ( ك( لك كةعت في هذا المكإع مكةع ( ؿ( لجاز  ف 
توع في غور هذا المكإع ، ككيتى توكؿ : إر تي زودنا  ك عمرنا ، كما 

فاذا مردكد إر تي زودنا  ك عمرنا ، عم  غور ال ؾ ، كلكف عم  معي  ( ؿ( 
اتي في الكاجب في كّـ كاةد عيد جموعاـ ، كالكجل ا خر :  فك ( ؿ( ج ت

   (ْ( ؛ كهذا ميعي مف ا عز كجؿ(( لإلإراب  عد غمط  ك يسواف  جٌ 
كةاؿ الزجاج في تعسور ا وض يعساا : ((كةاؿ ةـك : معياه معي  الكاك 

ها اججتماع ، كلوس فواا دلوؿ ، ك( ك( ج تككف  معي  الكاك ؛ يفك الكاك معيا
   (ٓ( عم   فك  ةد ال وئوف ة ؿ ا خر ، ك( ك( معياها  فراد  وئوف  ك   واّ((

كةاؿ اليةاس : ((كةكؿ العراّ  يكاا  معي  ( ؿ( كةكؿ غوره  يكاا 
 معي  الكاك ، ك يكل ج وص  هذاف الوكجف ؛ يفك ( ؿ( لوس هذا مف مكاإعاا 
؛ ييكاا لإلإراب مف ايكؿ ، كا وجاب لما  عده ، كتعال  ا جؿ كعز عف 

                                                 

،  كويظػػػػر : تعسػػػػور غروػػػػب الوػػػػر ف لػػػػل ص  ُِٗ-َِٗ( تاكوػػػػؿ م ػػػػكؿ الوػػػػر ف ص  ُ(
ّٕٓ . 

 . َٗ-ٖٖ( ويظر : الصاة ي في فول المغض ص  ِ(

 . ِّٕ( معايي الور ف ص ّ(

 .ُِٓ ، كتةووؽ  دوع المجمد الذايي ص َّٓ-َّْ/ّ( الموتإب تةووؽ هركف  ْ(

عرا ل  ٓ(  . ِّٔ/ْ( معايي الور ف كاع
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ؾ ، كالكاك ذلؾ ،  ك الخركج مف  يّ  ل   يّ ، كلوس هذا مكإع ذل
معياها خّؼ معي  ( ك( فمك كايت  ةداهما  معي  ايخرل ل طمت المعايي 
، كلك جاز ذلؾ لكاف : ك رسمياه  ل   كذر مف مئض  لؼ ،  خصر ، كفي ا وض  
ةكجف سكل هذوف ،  ةدهما  فك المعي  : ك رسمياه  ل  جماعض ، لك ر وتمكهـ 

يكما خ كطب الع اد عم  ما وعرفكف ، كالوكؿ لومتـ : هـ مئض  لؼ  ك  كذر ، كاع
ك يت تعرؼ مف جاّؾ مياما ،  ا خر ، كما توكؿ : جاّيي زوده  ك عمركه ، 

كةاؿ الزمخ رم : ((( ك وزودكف( في  (ُ(  يكؾ   امتى عم  المخاطىب((  جٌ 
مر ل الياظر ،  م :  ذا ر ها الرائي ، ةاؿ : هي مئض  لؼ  ك  كذر ، 

   (ِ((( كالغرض الكصؼ  الكذرة
كفي ذلؾ ةاؿ ايي ارم : ((كذهب الككفوكف  ل   فك ( ك( تككف  معي  
الكاك ك معي  ( ؿ( كذهب ال صروكف  ل   يكاا ج تككف  معي  الكاك كج  معي  
( ؿ(  مكا الككفوكف فاةتجكا  اف ةالكا :  يكما ةميا ذلؾ ؛ ييكل ةد جاّ ذلؾ كذور 

ٍميىاهي ً لى  ًمئىًض  ىٍلؼو في كتاب ا تعال  ككّـ العر  ب ، ةاؿ ا تعال  :  (كى ىٍرسى
( فووؿ في التعسور :  يكاا  معي  ( ؿ(  م :  ؿ وزودكف ،  كةوؿ :   ىٍك وىًزوديكفى

ٍكـً رى لؾى كىج  ... يكاا  معي  الكاك ،  م : كوزودكف  كةاؿ تعال  : (فىاٍصً ٍر ًلةي
{  م : ككعكرنا ، ك مكا ال صروكف ِْا(}الدهر : تيًطٍع ًمٍيايـٍ  ًذمنا  ىٍك كىعيكرن 

فاةتجكا  اف ةالكا : ايصؿ في ( ك(  ف تككف يةد ال وئوف عم  ا  ااـ 
 خّؼ الكاك ك( ؿ( ؛ يفك الكاك معياها الجمع  وف  وئوف ك( ؿ( معياها 

كايصؿ في كؿ ةرؼ  ف ج ودٌؿ ا إراب ، ككّهما مخالؼ لمعي  ( ك( 
كيا عم  معي  ةرؼ  خر ؛ فيةف تمسٌ  كإع لل ، كج ودؿٌ عم  ما   جٌ 

ؾ  ايصؿ استغي  عف  ةامض الدلوؿ ؛ كمف عدؿ عف  ايصؿ ؛ كمف تمسٌ 

                                                 

 . ّٖٓ(  عراب الور ف ص  ُ(

 . َٔ/ْ( الك اؼ  ِ(



1464 

 

ايصؿ  وي مرتىاىينا  إةامض الدلوؿ ، كج دلوؿ لاـ ودؿ عم  صةض ما ادعكه ، 
ٍميىاهي ك مكا الجكاب عف كممات الككفووف ،  مكا اةتجاجاـ  وكلل تعال  : (كى ىٍرسى 

( فّ ةجض لاـ فول ، كذلؾ مف كجاوف ،  ةدهما :  ً لى  ًمئىًض  ىٍلؼو  ىٍك وىًزوديكفى
رهـ : مئض  ف تككف لمتخوور ، كالمعي  :  يكاـ  ذا ر هـ الرائي تةوكر في  ف وودٌ 

 لؼ ،  ك وزودكف عم  ذلؾ ، كالكجل الذايي :  ف تككف  معي  ال ؾ ، 
 هـ  ؾك في عدتاـ لكذرتاـ ،  م :  فك ةالاـ ةاؿ كالمعي  :  فك الرائي  ذا ر 

مف و ؾ في عدتاـ لكذرتاـ ، فال ؾ ورجع  ل  الرائي ، ج  ل  الةؽ تعال  
مى  اليكاًر(}ال ورة :  ـٍ عى آ  ىٍص ىرىهي {  صوغض ُٕٓ، كما ةاؿ ا تعال  : (فىمى

ةالاـ  التعجب ، كالتعجب ورجع  ل  المخاط وف ج  ل  ا تعال   ،  م :
 (ُ(((تتةوؽ ا ج ةاؿ مف ويتىعىجكب ميل ؛ يفك ةوووض التعجب في ةؽٌ 

ّه  ىٍك وىتيكبى  معي  ( جٌ -ٖ ( : كوكلل تعال  : (لىٍوسى لىؾى ًمفى ايىٍمًر  ىٍي
ـٍ ً ف طىمكٍوتيـي  مىٍوكي يىاحى عى ( كةكلل تعال  : (جك جي ـٍ ظىاًلميكفى ـٍ فىًإيكاي ـٍ  ىٍك ويعىذك ىاي مىٍوًا عى

ضن(  كٍا لىايفك فىًروإى ـٍ تىمىسحكهيفح  ىٍك تىٍعًرإي ا لى  اليلسىاّ مى
((وتإػػ   ي تةػػت عيػػكاف : يكاصػػب الععػػؿ المإػػارعةمػػت فػػي  ةػػث لػػ

 ذا كايػػػػت  معيػػػػ    ويصػػػػب  عػػػػدها الععػػػػؿ المإػػػػارع  جٌ  فك ( ك( جممػػػػا توػػػػدـ 
كةد ةمتي  اذا هيػاؾ يككػد  فك ( ك( كغورهػا ج تيصػب  (ِ( ف((( (ةت (  ك ( جٌ 

يكمػػػا تيصػػػ ل  ػػػالمعي  الػػػذم  المإػػػارع  معظاػػػا ، كج  إإػػػمار ( ف(  عػػػدها ، كاع
كمع ذلؾ فود  ويتي ، ك فك  ةرب المعايي الياص ض  لواا هذاف المعيواف ، تةممل 

كفومػػػا وػػػاتي هيػػػاؾ  فك ( ك( الياصػػػ ض لمععػػػؿ المإػػػارع ةػػػد جػػػاّت عمػػػ   ا اػػػا 
كمػػػف مكاإػػػع كركدهػػػا فػػػي الوػػػراف الكػػػروـ ةكلػػػل تعػػػال :  (  عػػػض مػػػا ةمتػػػل : ((

كٍا  ىٍك  ػػفى الكػػًذوفى كىعىػػري فنػػا مل ػػآًئً وفى }ًلوىٍوطىػػعى طىرى ـٍ فىوىيوىًم يػػكٍا خى { لىػػٍوسى لىػػؾى ًمػػفى ُِٕوىٍك ًػػتىاي

                                                 

 . ٕٔمسالض   َِ-ُٔ/ِ( ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ  ُ(

 . ِٔ( دراسات في اليةك الور يي ص  ِ(
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(}  ؿ عمػػراف : ـٍ ظىػاًلميكفى ـٍ فىػًإيكاي ـٍ  ىٍك ويعىػذك ىاي مىػٍوًا ّه  ىٍك وىتيػكبى عى -ُِٕ ايىٍمػًر  ىػٍي
( كجاػػػػاف :  ٍف  ػػػػئت جعمتػػػػػل {، كفػػػػي يصػػػػب المإػػػػارع فػػػػي (ُِٖ  ك وتػػػػكبى

ٍف معطكفنػػا عمػػ  ةكلػػل تعػػال : (ًلوىٍوطىػػعى طى  ( ، كاع ـٍ كٍا  ىٍك وىٍك ًػػتىاي ػػفى الكػػًذوفى كىعىػػري فنػػا مل رى
 ك  معيػ : هب (ةت (  معي : ةت  وتكب عمواـ  ئت جعمت يص ل عم  مذ

 . (ُ( ٍف وتكبى عمواـ  جٌ 
ـٍ تىمىسحػكهيفح  ىٍك  ػا لىػ ـٍ ً ف طىمكٍوتيـي اليلسىاّ مى مىٍوكي يىاحى عى كةكؿ ا تعال : (جك جي

ػػكٍا لى  ػػضن( تىٍعًرإي ( ك( عمػػ   ا اػػا مػػف [. ةػػاؿ   ػػك ةوػػاف: ((ِّٔ]ال وػػرة: ايػػفك فىًروإى
ككياا تاتي يةد ال وئوف  ك اي واّ ، كالععؿ  عدها معطكؼ عم  (تمسكهف( 

، فاػػػػك ميصػػػػكب عمػػػػ   ، فاػػػػك مجػػػػزـك ،  ك معطػػػػكؼ عمػػػػ  مصػػػػدر متػػػػكهـ
 ف تعرإػػكا  ( كالتوػػدور: مػػا لػػـ تمسػػكهف  جٌ  إػػمار ( ٍف(  عػػد ( ك(  معيػػ  ( جٌ 

كالتوػػػػػدور:  فرإػػػػػتـ  ك لػػػػػـ روإػػػػػض،  ك معطػػػػػكؼ عمػػػػػ  جممػػػػػض مةذكفػػػػػض لاػػػػػف ف
 .(ِ(((رإكاتع

ػٍف  ىٍرًإػيىآ  ىٍك  يكػػكيـ مل ـٍ لىييٍخًرجى ػًمًا كٍا ًلريسي ةىػاؿى الكػًذوفى كىعىػري كةكؿ ا تعال : (كى
ةتػ ( ، ( اّ: (( فوكػكف معيػاه معيػ ةػاؿ العػرٌ [ ًُّفي ًممكًتيىػا( ]  ػراهوـ:  لىتىعيكديفك 
( ك( يةػػػػد كةػػػػاؿ   ػػػػك ةوػػػػاف: ((ك (ّ(اػػػػا جػػػػاّت  ةػػػػرؼ يسػػػػؽ((  يٌ (  جٌ  ك ( جٌ 

تاـ ، كػاياـ ايمروف :  ةسمكا عم   يكل ج  د مف  خػراجاـ ،  ك عػكدهـ فػي ممٌػ
 (ٓ((((ْ(((ا: لوككيىفك  ةد هذوفةالك 

                                                 

عرا ػػػػل  لمزجػػػػاج   ُٓٔ/ُ( ويظػػػر: معػػػػايي الوػػػػر ف لمعػػػػراّ  ُ( ،  ّّٔ/ُكمعػػػايي الوػػػػر ف كاع
 .ِّٗ -ُّٗ/ ّ، كالدر المصكف ُِِ/ ُغروب  عراب الوراف  كال واف في

، كالػدر المصػكف ّٗٔ/ ِكال ةػر المةػوط  ْٓ/ ْ( ويظر:  رح الرإي عمػ  الكافوػض  ِ(
ِ /ْٖٕ. 

 .ٓ/ ِ( معايي الور ف لمعراّ،  ّ(
  ٔٓ/ ٕ، كويظر: الدر المصكف ِٔٓ/ ٓ( ال ةر المةوط  ْ(
 .  ِٔ-ٗٓ( دراسات في اليةك الور يي ص  ٓ(
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جسػػػتعمالاا  لػػػـ وتػػػاتك لاػػػا يصػػػب المإػػػارع  جٌ  فػػػػ( ك( عيػػػد التةووػػػؽ 
 عاطعض يةد ال وئوف 

ةىػػػاليكٍا كيكييػػػكٍا  -ٗ الت عػػػوض  ك التعصػػػوؿ  ك التوسػػػوـ كوكلػػػل تعػػػال  : (كى
) مىا كىافى ًمفى اٍلميٍ ًرًكوفى ًيوعنا كى ـى ةى ارىل تىٍاتىديكٍا ةيٍؿ  ىٍؿ ًممكضى ً ٍ رىاًهو  هيكدنا  ىٍك يىصى

التػػػي ةومػػػت وض كالمعػػػايي السػػػا كمػػػف الكاإػػػ   فك هػػػذه المعػػػايي الذّذػػػض 
فواػا ، كال ػػؾ كالتخووػر كا  اةػػض كالتوروػب كالتعصػػوؿ  عػد ا جمػػاؿ كا إػػراب 
كمطمػػؽ الجمػػع كاجسػػتذياّ كالت عػػوض كال ػػرط ، هػػي جموعاػػا متاتوػػض مػػف  يكاػػا 

كهػػذا مػػا صػػركح  ػػل اليةػػاة   يعسػػاـ ، ةػػاؿ  ، تسػػتعمؿ يةػػد ال ػػوئوف  ك اي ػػواّ
ال ػاب فػي ( ك(  ف تكػكف يةػد ال ػوئوف  ك :  فك ا ف وعوش : ((ةد توػدـ الوػكؿ 
كةػػاؿ الرإػػي : ((كوي غػػي  ف يعػػرؼ  فك جػػكاز  (ُ( اي ػػواّ فػػي الخ ػػر كغوػػره((

ػا( الجمع  ػوف ايمػروف فػي يةػك : تعمكػـ العوػل  ك اليةػك ، لػـ ويعاػـ مػف  مػ ف ( مك
يكمػػا اسػػتعودت ا  اةػػض   ك ( ك(  ػؿ لوسػػتا  جٌ  يةػػد ال ػوئوف فػػي كػػؿ مكإػع ، كاع

كزوػػادة الخوػػر خوػػر ،   ممػػا ة ػػؿ العاطعػػض كمػػا  عػػدها ؛ يفك تعمػػـ العمػػـ خوػػر ،
ػػػا( فػػػي اي اةػػػض فدجلػػػض  ، كال ػػػؾ ، كا  اػػػاـ ، كالتعصػػػوؿ  كالتخووػػػر، ( ك( ك( مك

رض فػي عم  معي   ةػد ال ػوئوف  ك اي ػواّ عمػ  السػكاّ ، كهػذه المعػايي تيعػ
ػػر ، فال ػػؾ مػػف ة ػػؿ  ػػا( ،  ػػؿ مػػف ة ػػؿ   ػػواّ  يخى الكػػّـ ج مػػف ة ػػؿ ( ك( ك( مك
جاػػؿ المػػتكمـ كعػػدـ ةصػػده  لػػ  التعصػػوؿ ،  ك ا  اػػاـ ، كالتعصػػوؿ مػػف  ةوػػث 
ةصػػػػده  لػػػػ  ذلػػػػؾ ، كا  اةػػػػض مػػػػف ةوػػػػث كػػػػكف الجمػػػػع وةصػػػػؿ  ػػػػل فإػػػػومض ، 

ةووػػؽ  فك كةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ : ((الت (ِ(كالتخووػػر مػػف ةوػػث ج وةصػػؿ  ػػل ذلػػؾ((
( ك( مكإػػكعض يةػػػد ال ػػػوئوف  ك اي ػػػواّ كهػػك الػػػذم ووكلػػػل المتوػػػدمكف ، كةػػػد 

                                                 

 . ُٗ/ٓ(  رح المعصؿ  ُ(
 . ِّْ/ْ(  رح كافوض ا ف الةاجب لمرإي  ِ(
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ػػا  ووػػض المعػػايي فمسػػتعادة مػػف  لػػ  معيػػ  الػػكاك ، ك مك تخػػرج  لػػ  معيػػ  ( ػػؿ( كاع
  (ُ(غورها(( 
اذه المعايي كغورها فموست معايي  ك ،  ؿ هي معايي السواؽ ،  ك ف

رة عف هذه المعايي كػ( ؿ( كايةرؼ المع  كما ةالكا هي مستعادة مف الورائف
في تراكوب مع  ك في العائدة ،  ( ك(ةت ( هي مما توار ت، ك( جٌ  كالكاك

 معياها  دجلض عدـ  المغض  يكاما  معياها ، كهي لوستالعمـ   فوظف الإعوؼ
 ةصكؿ هذه العائدة في تراكوب  خرل . 

ذكر اليةاة  فك المعي  ايصمي لم اّ هك ا لصاؽ ، البا  : -ُّ
الس  وض  ك التعموؿ  كزعمكا  يكاا تاتي لمعاف  يخىر غور معي  ا لصاؽ كهي :

 معي  (عف( ، الت عوض  معي  (مف( ، كالمجاكزة ، ك لمتككود الزوادة ك ، 
،  كالتعجب لمصاة ض  معي  (مع(كا معي  (في( ، كالتعدوض ، كالظرفوض 

( ل ( ، كالغاوض  معي  ،  كاجستعّّ  معي  (عم (كالموا مض كالعكض ، 
كفوما واتي دراسض ل كاهد هذا (ِ( ك معي  الّـ ، ك معي  (ًمف(، كاجستعايض 
 .المختموض المعايي 
ٍذ ةىاؿى -ُ جعؿ ال اّ  معي  الس  وض  ك التعموؿ : كوكلل تعال  : (كىاًع

(}ال ورة : ميكسى  ًلوىٍكًمًل وىا ةىٍكـً  ـي اٍلًعٍجؿى اًذكي ـٍ ً اتلخى ـٍ ظىمىٍمتيـٍ  ىيعيسىكي { كةكلل ًْٓ يككي
ـٍ  ـي الٌملي ً ذيييكً ًا ذىهي ـٍ كىذك يكٍا ً آوىاًتيىا فىاىخى تعال  : (كىدىٍ ًب  ًؿ ًفٍرعىٍكفى كىالكًذوفى ًمف ةىٍ ًمًا

 {ُُكىالٌملي  ىًدودي اٍلًعوىاًب(} ؿ عمراف : 

                                                 

 .ُُٕ-ُٖٔكالكموات لمكعكم ص  ِّٗكويظر ا تواف ص  ٕٔ/ُ( مغيي الم وب  ُ(
كرصػؼ الم ػايي  ِْٗكايزهوض  ص  َٕ-ٔٔ( ويظر : الصاة ي في فول  المغض ص  ِ(

كال رهػاف ُُُ-َُُ/ُكمغيي الم وػب  ٔٓ-ّٔكالجي  الدايي ص  ِِٖ-َِِص 
كالزوػػػػػػػػػادة  ِّْ-ُْٔ/ِكهمػػػػػػػػػع الاكامػػػػػػػػػع  ِّْ-ِِْكا توػػػػػػػػػاف ص  ّٖٔ-ّّٖ

  ٕٔ-ّٕ/ٖكا ةساف 
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( وجكز  ف تككف ةوؿ في ال اهد ال ـٍ ذايي : ((كال اّ في (ً ذيييكً ًا
لمس  وض ،  م :  خذهـ  س ب ما اجترمكا ، ك ف تككف لمةاؿ ،  م :  خذهـ  

 (ُ( ممت سوف  الذيكب غور تائ وف((
كج معي  لموكؿ  جكاز مجوئاا لمعي  الس  وض  ك الةالوض  ك  

اا كاةدة مف ةوث  يكاا المصاة ض ، كغورها مف المعايي التي ةومت فواا ؛ ييك 
جموعاا ج تمذؿ المعي  الةوووي لم اّ ،  ؿ هي مف لكاـز  صؿ معياها، ك يت 
ترل  فك جموع المعايي التي ذكرت لم اّ متاتوض مف  فادتاا لمعي  ا لصاؽ 

 الذم ويعدح  ةرب المعايي  لواا .   
ـ ، ك(في( كةد ذكر الدكتكر فاإؿ السامرائي  فك التعموؿ ويؤدكل  الّ

(}ال ورة : ، ف( كال اّ ك(مً  لىايـ عىذىابه  ىًلوـه ً مىا كىاييكا وىٍكًذ يكفى كوكلل تعال  : (كى
(}ال ورة : َُ ّن مكا ويٍؤًمييكفى ـٍ فىوىًمو { ٖٖ{ كةكلل تعال  : ( ىؿ لكعىيىايـي المكل ً كيٍعًرًه

تاتٍّ مف جاتوف : مف كالةوووض  فك ال اّ لإللصاؽ ،  مكا  فادتاا لمتعموؿ فاك م
ا لصاؽ الذم ومذؿ  صؿ معياها ، كالسواؽ ، كالدكتكر العاإؿ وؤكد ذلؾ 
عيدما ووكؿ : (( فك التعموؿ  ال اّ  يكما هك  موا ؿ  يّ ةصؿ ، توكؿ عاة تل 
 ك  ذي ل ، فالعواب موا ؿ الذيب الذم اةترفل صاة ل ، كهك كايكل عكض عيل 

( فالمعيض موا ؿ ذمف لل جرل عمول  س  ل ةاؿ  ـٍ تعال  : ( ىؿ لكعىيىايـي المكل ً كيٍعًرًه
( فالعذاب موا ؿ  لىايـ عىذىابه  ىًلوـه ً مىا كىاييكا وىٍكًذ يكفى الكعر ، كةاؿ تعال  : (كى

 (ِ(كذ اـ((
كهذه الموا مض التي ذكرها تعيي ا لصاؽ ،  كا لصاؽ ووتإي تعمؽ 
لصاؽ العذاب   يّ   يّ كارت اطل  ل ، كهك  لصاؽ المعيض  كعرهـ ، كاع

ؿ لتعموا لصاؽ ةت   مكف اختّؽ معي  ا كذ اـ ، فالتعموؿ مف لكاـز معي  
                                                 

 .َْ/ّ( الدر المصكف  ُ(

 . ٕٕ-ٕٔ/ّ( معايي اليةك   ِ(
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ّن لم اّ  في كؿ معايواا  في ةكلل  عم  الوكؿ  زوادة ال اّ ، فود  جمعكا مذ
كىعى  ً الٌمًل  ىًاودنا(}اليساّ :  { كمف الكاإ   فك ال اّ  فادت ٕٗتعال  : ((كى

لمراد  فك الكعاوض ج  م : ا لصاؽ فعؿ الكعاوض  ا ،  م : تعمواا  ل س ةايل ، 
  ل ، فوككف ا عز كجؿ س  نا لتةوؽ معياها .  تةصؿ  جٌ 
كؿ  اّ ةوؿ  ايكاا زائدة لمتككود  يكما هي : لمتككود الزوادة -ِ 

إع ال اّ مف مكا، ك كلوس لمتككود لمعي  ا لصاؽ  مستعممض في الةوووض 
كىعى  ً الٌمًل  دخكلاا عم  العاعؿ كوكلل تعال  ذكركهاالزائدة التي  : (كى

عؿ يفك العا فك اليةاة ةالكا  اذه الزوادة ؛ المعمكـ { كمف ٕٗ ىًاودنا(}اليساّ : 
كا هذا الةرؼ مرفكعنا فإذا جاّ مجركرنا  ةرؼ الجر عدٌ  عيدهـ ج وككف  جٌ 

زائدنا كال اهد المذككر ، فال اّ هيا في الةوووض زائدة مف الياةوض اليةكوض 
كىعى  كلوست زائدة مف الياةوض المعيكوض ،  ةاؿ الراغب : ((كةكلل تعال  : (كى

كىعى  المكلي اٍلميٍؤًمًيوفى ً الٌمًل  ىًاودنا( فووؿ : كع  ا   اودنا يةك ةكلل تعال  : (كى
(}ايةزاب :  { ال اّ زاذدة ، كلك كاف ذلؾ كما ةوؿ لص ك  ف وواؿ : ِٓاٍلًوتىاؿى

يكما وجيّ ذلؾ ةوث ويذكر كع   ا المؤميوف الوتاؿ ، كذلؾ غور سائ، ،  ك  اع
اكتؼ  ا كمعياه : ...  الةاؿ كما تودـ ذكره ي مكإعب فميصك  عده 

يىًصورنا(}العرةاف :  اودنا ، كعم  هذا ةكلل تعال  : ( كىعى  ً رى لؾى هىاًدونا كى { ُّكى
كىعى  ً الٌمًل يىًصورنا(}اليساّ :  ًلًوا كى كىعى  ً الٌمًل كى { كةكلل ْٓكةكلل تعال  : (كى

ّو  ىًاوده(}فص مى  كيؿل  ىٍي ـٍ وىٍكًؼ ً رى لؾى  ىيكلي عى لى كهذا  (ُ((({ّٓمت : تعال  : ( ىكى
ا في  اب الةركؼ الزائدة فواؿ : ما  ويكل الزرك ي عم  الرغـ مف  يكل  دخما

كىعى  ً الٌمًل  ىًاودنا(فػ(ا(...  كةد تاتي زائدة(( كال اّ ...  يةك ةكلل تعال  : (كى
زائدة ، دخمت لتاكود اجتصاؿ ،  م : لتاكود  دة ارت اط الععؿ  العاعؿ ؛ يفك 

ؿ وطمب فاعمل ج  د ميل ، كال اّ تكصؿ ايكؿ  ل  الذايي ، فكافك الععؿ العع

                                                 

 .ٕٔ( المعردات في غروب الور ف ص  ُ(
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، ةاؿ ا ف ال جرم : فعمكا ذلؾ  افك  ل  العاعؿ ، كزادتل ال اّ اتصاجن وصؿ  
الكعاوض مف ا لوست كالكعاوض مف غوره في عظـ الميزلض فإكعؼ لعظاا 

؛ يفك المعي  :  : دخمت ال اّ لتدؿ عم  المعي لوإاعؼ معياها ، كةوؿ 
إذا كايت ال اّ ةد  دكت كؿ هذا المعي  فكوؼ وص  عدها ف (ُ(اكتعكا  ا((

 زائدة ؟!
مىا رى حؾى  كةالكا  زوادة ال اّ في خ ر (ما( ك(لوس( كوكلل تعال  :  (كى

ليع  ا لصاؽ  الظمـ ، كلك { فود استعمؿ ال اّ ًْٔ ظىّـو للٍمعىً وًد(}فصمت : 
ا لمع ود ، لةذؼ معاا معي  يعي ةذؼ ال اّ ،  كةوؿ : كما ر ؾ ظّمن

ل معي  استوعاب اليعي لمظمـ كا تمالل عمول ، مةمٌ  ا لصاؽ  الظمـ ، كةؿٌ 
كها زائدة لمتككود في ةكلل تعال  : كتتإ  هذه الوإوض في ال اّ التي عدٌ 

ٍ دىهي( فود  ي  ا لصاؽ ؛ لمعهذه ا وض  ال اّ فياستعمؿ ( ىلىٍوسى المكلي ً كىاؼو عى
 اذا المعي  عم  ةرب كعاوتل مف ع ده كاتصالاا  ل ، كلك ةذؼ ال اّ  لتدؿٌ 

ت ا وض عم   فك هذه الدجلض ، كدلٌ  تلغا ، كةوؿ :  لوس ا كافونا ع ده 
اجستعااـ ا يكارم ةد استكعب كعاوض ا لع ده كا تمؿ عمواا ، فكافك ا وض 

دة عف ع ده ل عد ذاتل لمف ظفك  فك كعاوض ا  عو نا  استعماؿ ال اّ تيعد خطا
عيا ؛ فاستعممت ال اّ لتدؿ عم  ةر اا ميل ، ككافك ا وض  ةذؼ ال اّ تيعدح 

، كا يساف غال نا ما وظفح   عد مكجاض لمف ظف  فك كعاوض ا مةدكدة كإووض 
 ّ .ا عيل ؛ لذلؾ كاف الغالب في خ ر (ما( ك(لوس( ارت اطاا  ال ا

( في ةكلل تعال   :  ككذلؾ ةاؿ ال اّ التي ةالكا  زوادتاا في خ ر ( فك
مى   ٍمًوًافك ً وىاًدرو عى ـٍ وىٍعيى ً خى لى مىؽى السكمىاكىاًت كىايٍرضى كى ٍكا  ىفك المكلى الكًذم خى ـٍ وىرى لى ( ىكى

(}اي ّو ةىًدوره مى  كيؿل  ىٍي { فاستعمؿ ّّةواؼ :  ىٍف ويٍةًويى اٍلمىٍكتى   ىمى  ً يكلي عى
وعي  ةرب ا مف ةدرتل عم   ةواّ المكت  ، فكافك ا وض مكجاض لمف لال اّ 

                                                 

 .ّّٖ( ال رهاف ص  ُ(
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  عدها ، كلك ةذفت لدلت ا وض عم   مكؿ هذه الودرة ككسع دائرتاا  ظفٌ 
 كتككف ةويئذ مكجاض لمف  ظف  يكاا مةدكدة .

ـٍ ً لى  التكٍاميكىًض( كةالكا  زوادة ال اّ في ةكلل  تعال  : (كىجى تيٍمويكٍا ً اى  ٍوًدوكي
ةاؿ الةم ي : ((في هذه ال اّ ذّذض   كجل  :  يكاا زائدة في المععكؿ  ل ؛ يفك 

لععؿ غور زائدة ، كالمععكؿ الذايي :  يكاا متعموض   ا...  ( لو ( وتعدل  يعسل
...   يعسكـ  اودوكـ ، كوككف معياها الس ب، تودوره : كج تموكا مةذكؼ 

لث :  ف وإمكف ( لو ( معي  ما وتعدل  ال اّ فويعدكل تعدوتل ، فوككف الذا
المععكؿ  ل في الةوووض هك المجركر  ال اّ ، تودوره : كج تعإكا  اودوكـ  ل  

كوككف ةد ع كر  ايودم عف اييعس ؛ يفك  اا ال طش ...  التامكض
 اودوكـ   ل  التامكض  ، كـ ((كالصةو   فك معياه : ج تموكا  يعس(ُ(كالةركض((

 لواّ  يكل ةذؼ المععكؿ استغياّ عيل ، كةصدنا  ل  العمكـ ؛ فإيكل ج وجكز   جٌ 
 (ِ(  يعساـ كج غورهـ  ل  التامكض((

رىةن  كةالكا  زوادتاا في المععكؿ  ل كما ةالكا في ةكلل تعال  : (كى ىجى
( كالتودور عيدهـ : تي ت  ًصٍ ،و للأًكًموفى تىٍخريجي ًمف طيكًر سىٍويىاّ تىي يتي ً الدحٍهًف كى

يفك مععكؿ تىي تي في الةوووض لوس (الدهف( الدهفى ، كهذا الوكؿ مردكد 
ةاؿ ذمرها كفول الدهف ، كهك زوت الزوتكف ،  كالمعي  تي ت الي اتى  ك

الزجاج : ((تي ت كفواا دهف كمعاا دهف ، كما توكؿ : جاّيي زود  السوؼ ، 
كاستيادنا  ل  هذا المعي  ردك الراغب الوكؿ (ّ( ترود : جاّيي كمعل السوؼ((

ةوؿ معياه : تي ت الدهفى ،  كلوس ذلؾ  الموصكد ،  ؿ دة فواؿ : ((ا الزو
 (ْ(كمعل الدهف ،  م : كالدهف فول مكجكد  الوكة((  يكاا تي ت الي اتى  الموصكد

                                                 

 .َُّ/ُكويظر : الت واف  ُُّ-َُّ/ُ( الدر المصكف  ُ(
 .ٕٔ( المعردات في غروب الور ف ص  ِ(
عرا ل  ّ(  . َُ/ْ( معايي الور ف كاع
 . ٕٔ-ٕٓ( المعردات في غروب الور ف ص  ْ(



1472 

 

كةاؿ ال ككايي : ((كةر  الجماكر (تىي يتي ً الدحٍهًف(  عت  التاّ ايكل  كإـ 
ال اّ ، كةر  ا ف كذور ك  ك عمرك  إـ التاّ ككسر ال اّ ، كالمعي  عم  

الدهف ،  كعم  الوراّة الذايوض : الوراّة ايكل  :  يكاا تي ت في يعساا ممت سض  
كاجلت اس  ال ي كالمصاة ض مف لكاـز  (ُ(ال اّ  معي  (مع( فاي لممصاة ض((

 معي  ا لصاؽ .
ةاؿ الزرك ي في هذا ال اهد ك كاهد ال اّ الزائدة  عامض : ك 

 يكما وجكز الةكـ  زوادتاا  ذا ((كالجماكر عم   يكاا ج تجيّ زائدة ، ك يكل 
كمعي  ...  المعي  الموصكد  كجكدها كةالض عدـ كجكدها عم  السكاّتادكل 

( اجعمكا المس  مّصونا  رؤكسكـ ـٍ ؤيكًسكي كٍا ً ري   ار  ل  م ا رة ...  (كىاٍمسىةي
كهذا كما تتعوف الم ا رة في ةكلؾ :  مسكت  ل ، ...  العإك  المس 

ـٍ ً لى  ةكلل تعال  : (كىجى تيمٍ ككذلؾ ( ِ(كتةتمماا في :  مسكتل(( ويكٍا ً اىٍوًدوكي
التكٍاميكىًض( فود تعوكف  استعماؿ ال اّ معي  الم ا رة كا لصاؽ ، كج وتعوكف فواا 

  ايودم  يعسل ، كهذه  ل يد ةذفاا كجعؿ الععؿ ( لو ( وتعدلهذا المعي  ع
ال اّ في  اةي ال كاهد كفي كؿ مكاإع كركدها في الور ف هي كظوعض 

 الكروـ .
ةكلل تعال   : (كىهيزلم ً لىٍوًؾ ً ًجٍذًع اليكٍخمىًض ةالكا  زوادتاا في ككذلؾ 

ًيًوا( ك((كؿ خ  ض في  صؿ  جرة فاي  مىٍوًؾ ريطى نا جى جذع ، كمعي  تيسىاًةٍط عى
( ْ(فوككف المعي  : ((خذم  لوؾ  جذع اليخمض(( (ّ(( لوؾ( :  ل  جاتؾ((

 ككف المراد اةتإاف الجذع  ودواا( لوؾ( فياسب  ف وكاستعمؿ ال اّ ييكل ةاؿ 
فاستعماؿ ال اّ وعود م ا رة الععؿ لممععكؿ ، فوككف المعي  ، لجذ ل  لواا 

                                                 

 .ْٗٓ-ّٗٓ/ّ( فت  الودور  ُ(
 .ّّٖ( ال رهاف ص  ِ(
 .َْٔ/ّ( فت  الودور  ّ(
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ها الجذع كاف  م ا رة مياا ، كلك ةوؿ : هزم الجذع مف  استعمالاا ،  فك هزٌ 
مك لـ وستعمؿ ال اّ دكف ال اّ يفاد هٌز الجذع  كجل ما مف غور م ا رة ، ف

لجعمل كرامض لمروـ  هذا المعي  ، كةد  رود تعوويل وككف المراد لما تعوكف  ف
   عمواا السّـ تةووت  مسكاا الجذع  ودها

تعال  : (فىٍموىٍمديٍد ً سى ىبو ً لى  السكمىاّ ذيـك ًلوىٍوطىٍع كةالكا  زوادتاا في ةكلل 
{ كال اّ هيا لإللصاؽ ؛ يفك ُٓ(}الةج : فىٍموىيظيٍر هىٍؿ ويٍذًه ىفك كىٍوديهي مىا وىًغوظي 

ةالكا ك الصعكد  ل  السماّ ج وككف  جى  مسؾ الس ب الذم هك الة ؿ ، 
ادو ً ظيٍمـو ييًذٍةلي ًمٍف عىذىابو  زوادتاا في  مىف ويًرٍد ًفوًل ً ًإٍلةى ةكلل تعال  : (كى
(}الةج :  كهك تعموؽ ةاؿ ا ف وعوش : ((كالّـز لمعياها ا لصاؽ ، { ِٓ ىًلوـو

( فالمعي  :  ادو ً ظيٍمـو مىف ويًرٍد ًفوًل ً ًإٍلةى ال يّ  ال يّ فمف ذلؾ ةكلل تعال  : (كى
( ف وكف  ٌف  مف ورد  مرنا مف ايمكر  إلةاد ،  م :  موؿ عيل ، ذـ ةاؿ : (ً ظيٍمـو
ذلؾ ا لةاد الذم ةد وككف  ظمـ كغور ظمـ  ذا كةع ، هذا ةكمل  ، فال اّ 

دور : عمؿ ال يّ  ال يّ ، كالذايوض عم  تودور : تخصوص ايكل  عم  تو
ةكلل : فال اّ لإللصاؽ ، كجاّ في الدر المصكف : (( (ُ( ((ال يّ  ال يّ

( فول  ر عض  كجل :  ةدها :  فك مععكؿ (ويًرٍد( مةذكؼ  ادو مىف ويًرٍد ًفوًل ً ًإٍلةى (كى
( ةاجف مترادفتاف ، كالت ادو ً ظيٍمـو ما ودور : كمف ورد فول مرادنا كةكلل : (ً ًإٍلةى

يكما ةيذؼ لوتياكؿ كؿ  عادجن  عف الوصد ظالمنا ، يذةل مف عذاب  لوـ ،  كاع
ا مةذكؼ تودوره : كمف ورد فول تعدلونا ، متياكؿ ، كالذايي  :  فك المععكؿ  وإن

(  دؿ  إعادة الجار ، الذالث :  ( ةاؿ ،  م : ممت سنا  إلةاد ك(ً ظيٍمـو ادو ك(ً ًإٍلةى
( متعمونا  ػ(ويًرٍد(  (  ف وككف (ً ظيٍمـو ادو كال اّ لمس  وض ،  م :  س ب الظمـ  ك(ً ًإٍلةى
كوؤوده ةراّة الةسف : كمف ورد  لةاده  ظمـ  ...  مععكؿ  ل ، كال اّ مزودة فول
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الرا ع :  ف ويإمكف (ويًرٍد( معي  وتم كس ؛ فمذلؾ تعدكل  ال اّ ،  م : كمف 
 (ُ(ا لل(( وتم كس  إلةاد مرودن 

معياه الرا ع ؛ يفك الكجل كج ةاجض لمتإموف المذككر كما جاّ في 
، فعي ا لصاؽ معي  المّ سض ، كالزوادة  ا لصاؽ الذم تعوده ال اّ وتةوؽ 

ا  كما جاّ في الكجل الذالث وراد مياا التككود ، كالتككود وتةوؽ معياه  وإن
فك ا وض لـ  اذة ، كمف جاض  خرل فإ معي  ا لصاؽ ،  مكا ةراّة الةسف فاي 

 وف معيوي  ، كالغرض مف ذلؾ الجمع رادة معي  ذاف   جٌ تورى  ةراّة ذايوض 
الكجل ايكؿ كالصةو   (ِ(ـ مف تعدد الوراّاتكى الةً  لةدالوراّتوف ، كهذا هك  

  ك الذايي كال اّ لإللصاؽ .
ـٍ  ـٍ ً اىفك المكلى كةاؿ ا ف وعوش : ((كمف ذلؾ ةكلل تعال  : ( ىلى وىٍعمى

ؽح ُْوىرىل(}العمؽ :  وىٍعمىميكفى  ىفك المكلى هيكى اٍلةى { ال اّ زائدة ، لوكلل تعال  : (كى
(}اليكر :  فركؽ الخطوب ا سكافي  وف كةد  (ّ( { مف غور  اّ((ِٓاٍلميً وفي

ؿك عى ةكلل تعال  استعماؿ ال اّ في  ف سىً وًمًل كىهيكى (ً فك رى كؾى هيكى  ىٍعمىـي ً مىف إى
(}الومـ :  ـي ً اٍلميٍاتىًدوفى كعدـ استعمالاا في ةكلل تعال  : (ً فك رى كؾى هيكى { ٕ ىٍعمى

(}اييعاـ:  ـي ً اٍلميٍاتىًدوفى ـي مىف وىًإؿح عىف سىً وًمًل كىهيكى  ىٍعمى {  وكلل :  ُُٕ ىٍعمى
ـي مىف وىًإؿح عىف سىً وًملً  ( معياه : ا وعمـ  مك المامكروف (((ً فك رى كؾى هيكى  ىٍعمى

ك مكا ةكلل تعال  : (ً فك رى كؾى هيكى  ىٍعمىـي ...  وإؿ عف س ومل ، زود  ـ عمرك
ؿك عىف سىً وًمًل( ، كوؼ كاف ا تداّ فمعياه : ا  عمـ  اةكاؿ مف إؿ  ً مىف إى

                                                 

  َِٔ-ِٗٓ/ٖ(الدٌر المصكف  ُ(
( ويظػػر : كتػػا ي : دركس  سػػّموض ، الػػدرس الذػػايي الػػذم عيكايػػل : يػػزكؿ الوػػر ف عمػػ   ِ(

  س عض  ةرؼ .
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 (ُ(عم   اطمل ، كورجع عيل  ل  ةول(( إّلل ، كما وككف مف مآلل ،  وصرٌ 
كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي : ((كالصكاب  فك هياؾ فرةنا  وف ةكلؾ : 
عممتل ، كعممت  ل ، فوكلؾ : عممتل ، معي  : عممت ايمر يعسل ،  مكا 

ـٍ ً اىفك المكلى وىرىل( عممت  ل ، فالمعي  : عممتي  ةالل ، فوكلل  تعال  :  ـٍ وىٍعمى ( ىلى
ورل ، فمعي   الذايوض :  لـ وعمـ رؤوض ا ، ج وطا ؽ :  لـ وعمـ  فك ا 

سمع  اذا ايمر كمعي  ايكل  :  لـ وعمـ  اذا ايمر ؟  لـ ويخ ر  ل ؟  لـ و
ككذلؾ ةكلؾ : سمعتل ،  ك سمعت  ل ، فوكلؾ : ...  ذلؾسماع عمـ ، كيةك 

، سمعتي خالدنا ، وتعمؽ  المسمكع مف صكتل كةركتل ، ك مكا سمعتي  ل 
 يكؾ سمعت  ةالل مف تودـ كتاخر ،  ك كسب  ك خسارة ،  ك هدل فمعياه : 

 (ِ( كإّؿ ، كما  ل  ذلؾ((
كةد ت وكف لي مف دراسض (ما( في كتا ي : (ما( في الور ف 
الكروـ/دراسض يةكوض ،  فك خ ر (ما( اليافوض العاممض الداخمض عم  الجممض 

  اا  جٌ  ؿ لـ ورد غور موترف  اجسموض غال نا ما ووترف  ال اّ الزائدة لمتككود ،
ًدويىًض اٍمرى ىةي اٍلعىًزوًز تيرىاًكدي تعال  : في مكإعوف هما : ةكلل  ةىاؿى ًيٍسكىةه ًفي اٍلمى (كى

ّىؿو محً وفو } ً ا ً يكا لىيىرىاهىا ًفي إى { فىمىمكا سىًمعىٍت َّفىتىاهىا عىف يكٍعًسًل ةىٍد  ىغىعىاىا ةي
مىتٍ  ٍكًرًهفك  ىٍرسى ةىالىًت  ً مى ٍيايفك ًسكلوينا كى ً لىٍوًافك كى ىٍعتىدىٍت لىايفك ميتككىان كى تىٍت كيؿك كىاًةدىةو مل

اشى ًلٌمًل مىا هىػذىا  ى ىرنا ً ٍف  ةيٍمفى ةى ةىطكٍعفى  ىٍوًدوىايفك كى مىٍوًافك فىمىمكا رى ىٍويىلي  ىٍك ىٍريىلي كى اٍخريٍج عى
كفى ًميكيـ ملف { ُّ-َّمىمىؾه كىًروـه(} هىػذىا ً جك  كةكلل تعال  : (الكًذوفى ويظىاًهري

ـٍ ً جٌ  ـٍ ً ٍف  يمكاىاتياي (}المجادلض : يلسىاًئًاـ مكا هيفك  يمكاىاًتًا ـٍ لىٍديىاي { ذـ ِ الًّئي كى
ٍيلي  دو عى ا ًميكيـ ملٍف  ىةى  إعت  لواما فوما  عد مكإعنا ذالذنا هك ةكلل تعال  : (فىمى

(}ا اًجًزوفى  { ْٕلومـ : ةى
                                                 

كويظػػػر : معػػػايي اليةػػػك لمػػػدكتكر فاإػػػؿ  ُِٗ-ُِٖ( درة التيزوػػػؿ كغػػػرة التاكوػػػؿ ص  ُ(
  .   ِٖ/ّالسامرائي 

  .   ِٗ-ِٖ/ّ( معايي اليةك لمدكتكر  ِ(
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ر ات اعنا كةد ةمتي  ال اّ الزائدة في خ ر (ما( اليافوض في كتا ي المذكك 
لـ تستعمؿ عما ةمتل هياؾ  افك ال اّ  جعي هيا  ر ، ك يا لما  جمع عمول اليةاة 

فر ط خ ر (ما( اليافوض  ال اّ لـ وكف لتككود اليعي ،  ؿ لإللصاؽ ، لمتككود ، 
، فوكلل تعال   : (مىا هىػذىا  ى ىرنا( اا فرؽ كاإ  ك وف استعمالاا كعدـ استعمال

وعود استوعاب اليعي ل  روض وكسؼ عمول السّـ ، كا تمالل عمول ،  م : يعي 
مف لدف اليسكة الّئي ر ويل  معي   خراجل مف جيس ال  ر   روتل  الكموض ، 

ةصركه  افك لذلؾ ع ركا عف هذا المعي    (ُ(لوس لل مف ال  ر مذوؿك يكل ، 
ً ٍف هىػذىا ً جك مىمىؾه كىًروـه( فومفى : ( (ػ( ف( اليافوض ك داة الةصر ( جٌ ممىؾ   عم   يكل

كلك استعمؿ ال اّ كةوؿ : ما هذا    ر ، جيتعت الدجلض المذككرة ك فادت فوط 
فك ا لصاؽ ج مف دكف  ف تيوي   روتل  الكامؿ ؛ ي لصاؽ اليعي    روتل 

فوككف المعي  :   يكل   ر لكيكل ج و  ل  كجكد الممصؽ  ل  وتةوؽ معياه  جٌ 
في جمالل كةسيل ؛ لذلؾ لك استعمؿ ال اّ كةاؿ : ما هذا    ر ، لما  ال  ر

ياسب  ف وعو ل  وكلل : (ً ٍف هىػذىا ً جك مىمىؾه كىًروـه( ييكل  استعماؿ ال اّ لـ وخرج 
يك  ما خرج مف  عض صعاتل ،  مف جيس ال  ر لودخؿ في جيس المّئكض ، كاع

ك يت ترل  فك معي  عدـ استعماؿ ال اّ هك المّئـ لمسواؽ ، المكافؽ ل دة 
فك  ودوا ويوىطلٍعفى  فى ةٍ ري ةت  ك كٍرفى  م : ًصٍةفى : ا  ك ر ك  عجا افك  جمالافك 
، كيوكؿ  إوجاز  يكل ةوف ر ويل   جماللج تغالافك كاي اارهفك كلـ و عرف  ايلـ 

لك استعمؿ ال اّ يفاد يعي الت  ول ، كجاّت ا وض  عدـ استعمالاا ييكل  راد 
ذىًموكض    .يعي المى

( فمك استعمؿ ال اّ كةوؿ : ما  ـٍ ككذلؾ ةكلل تعال  : (مكا هيفك  يمكاىاًتًا
وستعمؿ هفك  امااتاـ ، يفاد يعي الت  ول ، كالمراد يعي المذموض ، لذلؾ لـ 

 ) ـٍ ا ةصر  مااتاـ  الّال اّ كةاؿ : (مكا هيفك  يمكاىاًتًا ئي كالدلوؿ عم  ذلؾ  وإن
                                                 

مػل فػي الةوووػض ( ةاؿ العسكرم : (( فك ال يّ وي ػ كل  ال ػيّ مػف كجػل كاةػد ج وكػكف مذ ُ(
  . ُٕٔ ٌج  ذا    ال مف جموع الكجكه لذاتل(( العركؽ المغكوض ص 
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ـٍ ً جٌ في ةكلل تعال  : ( ك( جٌ  كلدهفك  استعماؿ  داتي ( ف( اليافوض  (ً ٍف  يمكاىاتياي
) لىٍديىايـٍ  الًّئي كى

في لعظ  كعدـ استعمالااال اّ كةد  وكيت مذؿ هذا العرؽ  وف استعماؿ 
: العرؽ  وف   م ِرةـ لسا ؽ : ج كجكه كج يظائر ،  في كتا ي ا الكعر

ّن  (}الرعد :  استعماؿ ال اّ مذ ـٍ كٍا ً رى لًا { ٓفي ةكلل تعال   : ( يٍكلىػًئؾى الكًذوفى كىعىري
ـٍ  ىجى  يٍعدنا للعى  كٍا رى كاي ادنا كىعىري ادو ةىٍكـً كعدـ استعمالاا في ةكلل تعال  : ( ىج ً فك عى

(}هكد :  ((كايصؿ في الععؿ يص ما ذكرتل هياؾ : واتي كفوما { َٔهيكدو
 (كعر(  يكل وتعدل  ل  مععكؿ كاةد كوكؿ ال اعر الذم تودـ ذكره :

 وعمك طرووض متياا متكاترنا      في لومض كعرى اليجكـى غمامياا 
ـي اليجكـى ،  كجاز  س ياد الععؿ  لػ  ا ، كالعاعؿ هيا الغماـ ،  م : كعر الغما

ك ف يوكؿ : كعرى اي اليجكـى  الغماـ ، كةد ةؿك كركده متعدونا  ل  مععكلػل  يعسػل 
كجػػػاّ كذوػػػرنا متعػػػدونا  لػػػ  مععكلػػػل  ال ػػػاّ كوكلػػػل تعػػػال  : ...  فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ

ا  يىزىؿى المٌػلي(}ل ور  كٍا ً مى ـٍ  ىف وىٍكعيري ٍكٍا ً ًل  ىيعيسىاي ا اٍ تىرى { كةكلػل تعػال  : ٍَٗة : (ً ٍئسىمى
(} ؿ  ًزوػػػػزه ذيك ايًتوىػػػػاـو ػػػػًدوده كىالمٌػػػػلي عى ػػػػذىابه  ى ـٍ عى كٍا ً آوىػػػػاًت المٌػػػػًل لىايػػػػ (ً فك الكػػػػًذوفى كىعىػػػػري

ـٍ  ىف تيٍو ىػْعمراف :  ػيىعىاي ػا مى مى ـٍ ً جٌ { كةكلل تعػال  : (كى ـٍ يىعىوىػاتياي كٍا  ؿى ًمػٍياي ـٍ كىعىػري  ىيكايػ
ً رىسيػػػػػػػكًلًل(}الت كٍا  ًػػػػػػػرى لًاـ ْٓك ض : ً المٌػػػػػػػًل كى ـك الكػػػػػػػًذوفى كىعىػػػػػػػري { كةكلػػػػػػػل  تعػػػػػػػال  : (ذيػػػػػػػ
(}اييعاـ :  (}الرعػػد : ُوىٍعػػًدليكفى ـٍ كٍا ً رى لًا { ٓ{ كةكلػػل تعػػال  : ( يٍكلىػػػًئؾى الكػػًذوفى كىعىػػري

(}  راهوـ :  ػػادو مى ـٍ كىرى ػػالياي ـٍ  ىٍعمى كٍا  ًػػرى لًا ذىػػؿي الكػػًذوفى كىعىػػري مػػا { ككُٖكةكلػػل تعػػال  : (مك
 فاد الكعر معي  الستر كالتغطوض في يةك ةكليا : كعر العػّحي الةػبك  ػالتراب ، 
(  ذ المعيػػػ  : كعػػػركا  ػػػر اـ  ـٍ كٍا  ًػػػرى لًا فكػػػذلؾ ةكلػػػل تعػػػال  : ( يٍكلىػػػػًئؾى الكػػػًذوفى كىعىػػػري

كمػػػا ةمتيػػػل هيػػػاؾ ...  اه ،  م : غطػػػكا كسػػػتركا ةوػػػل  اػػػذا الجةػػػكد جةػػكدهـ  ٌوػػػ
(  ةكلل هيا ، فاسػتعماؿ  كٍا  ًػرى لًاـ وىٍعػًدليكفى ـك الكػًذوفى كىعىػري ال ػاّ فػي ةكلػل تعػال  : (ذيػ

لصػاؽ كمػا ةمػت ج كمعيػ  ا وعود مجرد  لصاؽ الكعر  الرب ت ارؾ كتعػال  ، 
ج  اسػتعماؿ ال ػاّ الكعػر  كجكد الممصؽ  ل ، كهػذا وعيػي  فك   وتةوؽ معياه  جٌ 
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وػػض ،  ػػػؿ  ػػػ عض صػػػعاتل كالتكةوػػد ، كهكػػػذا كػػػاف ةػػػاؿ و ػػمؿ الكعػػػر  ػػػا  الكمٌ 
كذوػػر مػػف ايمػػـ ، فوػػد كػػايكا وؤميػػكف  كجػػكد ا ك ايكػػل خػػالواـ كرازةاػػـ ، لكػػياـ 

كعيػػد ةػػذؼ ال ػػاّ ويتصػػب الػػرب كػػايكا و ػػرككف  ػػا فػػي هػػذا الخمػػؽ كالػػرزؽ ، 
 ت ػػارؾ كتعػػال  عمػػ  معيػػ  المععكلوػػض ، كوعوػػد عيدئػػذو  فك كعػػر الكػػافروف ا ػػتمؿ
عموػػل كاسػػتكع ل ، فوكػػكف اليصػػب   ػػد ك كسػػع كعػػرنا مػػف الجػػر ؛ لػػذلؾ اسػػتةؽ 
 صػػةا ل  ف وكػػكف عوػػا اـ عيػػد ا   ػػد ك كسػػع ، كهػػذا مػػا ةصػػؿ ، فوػػد كػػاف 
عواب مف كعركا ر كاػـ ، هػك استئصػالاـ مػف الكجػكد ، كهػك العوػاب الػذم ةػؿ 

كاٍ  ػػػادنا كىعىػػػري ـٍ  ىجى  يٍعػػػدنا للعىػػػادو ةىػػػٍكـً   عػػػاد كذمػػػكد ، ةػػػاؿ ا تعػػػال  : ( ىج ً فك عى رى كايػػػ
(}هػػػػػػػػكد :  ـٍ  ىجى  يٍعػػػػػػػػػدنا َٔهيكدو كٍا رى كايػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػكدى كىعػػػػػػػػري { كةػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػال  : ( ىجى ً فك ذىمي
يعسػل  لػ  الػرب { كالجدور  الػذكر  فك الععػؿ (كعػر( لػـ وتعػدك  ٖٔللذىميكدى(}هكد : 

كموف ، كلػك  يكاػـ في هذوف المكإعوف ، كفػي ةػؽ هػذوف الوػ ت ارؾ كتعال   جٌ 
ػػا كعػػركا ر اػػـ مةػػاهـ  كعػػركا  ػػر اـ لعكة ػػكا مذػػؿ مػػا عكةػػب غوػػرهـ  ،  لكػػياـ لمك

  عواب ا كمةا يسماـ ةت  سيمكا العرب ال ائدة(( 
لك  كالجدور  الذكر  فك اليةاة ر طكا  وف زوادة ال اّ كالتككود ، كالتككود

 .متات مف معي  ا لصاؽ الذم  فادتل ال اّ  ص  فاك
 كما تودـ ذكره ويعدح رًدا عم  ما  جمع عمول اليةاة ، كهك الوكؿ

ّن  ليصب عم  يزع عم   طّيل ؛ يفك ا  اليصب عم  يزع الخافض ، كدلو
 ك خرنا عم   فك الميصكب كالمجركر  معي  كاةد .  الخافض م ييا  كجن 

ٍوينا وىٍ رىبي  : معي  (ًمف( ت عوإوض جعؿ ال اّ -ّ كوكلل تعال  : (عى
كيىاىا تىٍعًجورنا(}ا يساف :  ري { ذكر اليةاة كما تودـ  فك ال اّ ًٔ اىا ًع ىادي المكًل ويعىجل

 ( ُ( في هذه ا وض  معي  (ًمف( كالتودور : و رب مياا

                                                 

 َُٓ/ُكمغيي الم وب  ِْٗ( ويظر :  ايزهوض في عمـ الةركؼ ص  ُ(
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ييكل لوس المراد التعامؿ مع (ًمف( ج وص   ف تككف ال اّ  معي  
ؿ الجيض ومتوكف كوجتمعكف عيد مـ ورد في التعسور  فك كؿ  هالعوف م ا رة ، ف

كيىاىا  هذه ري العوف لو ر كا مياا ؛ فعي تعسور ةكلل تعال  : (ويعىجل
اّ : (( ةوث ما  ةب الرجؿ مف  هؿ الجيض { ةاؿ العرٌ ٔتىٍعًجورنا(}ا يساف : 

كيىاىا تىٍعًجورنا( ووكؿ ، تعال   (ُ( فجكرها ليعسل(( ري كةاؿ الط رم : ((ةكلل : (ويعىجل
ذكره : وعجركف تمؾ العوف التي و ر كف  اا كوؼ  اؤكا ، كةوث  اؤكا مف 

وعدلكياا  ...ميازلاـ كةصكرهـ تعجورنا ، كوعيي  التعجور : ا سالض ، كا جراّ 
ةواف : (( وعجركياا : كةاؿ   ك  (ِ( كوصرفكياا ةوث  اؤكا(( ...ةوث  اؤكا 

وذو كياا  عكد ةصب كيةكه ةوث  اؤكا ، فاي تجرم عيد كؿ كاةد مياـ ، 
هكذا كرد في ايذر ، كةوؿ : هي عوف في دار رسكؿ ا ، صمك  ا عمول 

 (ّ( كسمكـ ، تيعجر  ل  دكر ايي واّ كالمؤميوف((
كهما مف ض ، كةد ذكر اليةاة  فك مف معايي ال اّ : الس  وض كاجستعاي

ٍذ ةىاؿى ميكسى  ًلوىٍكًمًل وىا لكاـز معي  ا لصاؽ  كجعمكا مف ذلؾ ةكلل تعال  :  (كىاًع
ـي اٍلًعٍجؿ(}ال ورة :  اًذكي ـٍ ً اتلخى ـٍ ظىمىٍمتيـٍ  ىيعيسىكي { كةكلل تعال  : (فىً ظيٍمـو ْٓةىٍكـً ً يككي

ـٍ طىول ىاتو  مىٍوًا ٍميىا عى رك ـٍ عىف سىً وًؿ الٌمًل  ملفى الكًذوفى هىاديكٍا ةى دلًه ً صى ـٍ كى  يًةمكٍت لىاي
{ كةكلل تعال  : (كى ىيزىؿى ًمفى السكمىاّ مىاّ فىاىٍخرىجى ً ًل ًمفى َُٔكىًذورنا(}اليساّ : 

(}ال ورة :  ـٍ { كيةك : لووتي  زود ايسد ، كةطعتي المةـ ِِالذكمىرىاًت ًرٍزةان لككي
فود  فادت ال اّ في هذه  (ْ(، ككت تي  الومـ  السكوف ، ك روتي الومـ  الم راة 

                                                 

 . ُٕٔ/ٖ، كويظر : زاد المسور ج ف الجكزم  َُٕ/ّ( معايي الور ف  ُ(

 . ِْٕ-ِْٔ/ِٗ( جامع ال واف  ِ(

 ِٓٓ/ٖ( ال ةر المةوط  ّ(

، كالجيػ   ِِِ، كرصػؼ الم ػايي ص  ِٕٗ( ويظر : ايزهوض في عمػـ الةػركؼ ص  ْ(
 . َُّ/ُ، كمغيي الم وب  ّٗالدايي ص 
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، كهذا ما الذم هك مف لكاـز معي  ا لصاؽ ال كاهد معي  الكسومض كالكاسطض 
كيىاىا  ري ٍوينا وىٍ رىبي ً اىا ًع ىادي المكًل ويعىجل  فادتل كدلكت عمول في ةكلل تعال  : (عى

كميازلاـ مف الجيض  { فاهؿ الجيض ، كهـ في مكاإعاـٔتىٍعًجورنا(}ا يساف : 
الورو وف مف العوف كال عودوف مياا ، وتمتعكف ، كؿ في مكايل ،  ال رب مف 
ماّ العوف ، ذلؾ  كساطض جداكلاا كسكاةواا المتعرلعض مياا ، كالممتدة  ل  كؿ 

 .  كذرواتيا مف  هماا  وت مف  وكتاا ، الماـ اجعميا ك همويا 
ف( فػي ةكلػل تعػال  : (وىػا  ىوحاىػا ككذلؾ جعمػكا ال ػاّ ت عوإػوض  معيػ  (ًمػ

ـٍ ً لىػػػػ  اٍلمىرىاًفػػػػًؽ  ـٍ كى ىٍوػػػػًدوىكي ػػػػكهىكي ػػػػًّة فاٍغًسػػػػميكٍا كيجي ييػػػػكٍا ً ذىا ةيٍمػػػػتيـٍ ً لىػػػػ  الصك الكػػػػًذوفى  مى
ـٍ ً لىػػ  اٍلكىٍع ىوًف(}المائػػدة :  مىكيػػ ـٍ كى ىٍرجي ؤيكًسػػكي كٍا ً ري { كهػػذا مػػا تطرةػػت  لوػػل ٔكىاٍمسىػػةي

 يزع الخاافض ، كفوما واتي يص ما كت تل هياؾ في كتا ي : اليصب عم  
ةاؿ   ك ةواف اييدلسي : ((كاختمعػكا فػي مػدلكؿ ال ػاّ هيػا ، فووػؿ : ((

كةكػػػػ   ...كةوػػػػؿ ال ػػػػاّ زائػػػػدة  ...كةوػػػػؿ ال ػػػػاّ لمت عػػػػوض  ... يكاػػػػا لإللصػػػػاؽ 
ذهب اليةاة كالمعسػركف  (ُ( مسةتي ر سل ك ر سل في معي  كاةد(( ...سو كول 

 ل  الوكؿ  افك الجر كاليصب معيوواما كاةد ، كةد كذر ما  كػدكا هػذا المػذهب 
، كصػػػػػرةكا  ػػػػػل كالصػػػػػةو  ، كمػػػػػا هػػػػػك ظػػػػػاهر مػػػػػف سػػػػػواؽ ا وػػػػػض ،  فك ال ػػػػػاّ 
لإللصاؽ ، ةت   يكل وترتب عمول ةكـ ، كهك  ف ومس هذا المس  الػر س ، ج 

ةددٍت فوط غرض  لصاؽ المس   ػالر س  ف وككف مجرد لمس ل عره ، فال اّ 
لجموػػػع ، كج عّةػػػض لاػػػا  مسػػػاةض الممسػػػكح ميػػػل ، لػػػذا جػػػاز  ف وكػػػكف المسػػػ  

 يكػػػل وتعػػػوكف  ف وكػػػكف المسػػػ  لجموػػػع الػػػر س عيػػػد  الػػػر س ،  ك لجػػػّز ميػػػل ،  جٌ 
ةػػػػذؼ ال ػػػػاّ ، كةكليػػػػا فػػػػي الكػػػػّـ : كامسػػػػةكا رؤكسػػػػكـ  ؛ يفك  (رؤكسػػػػكـ( ، 

   اا  ف وستكعب المسػ    المععكلوض ، كوككف المعيتككف عيدئذ ميصك ض عم

                                                 

 . ّٗٔ/ّ، كويظر : الدر المصكف  َٗٔ/ّ( ال ةر المةوط  ُ(
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مما ووتإي  مكؿ الر س جموعل  ععؿ المس  ، فالعرؽ  ػوف الجػر  (رؤكسكـ( 
 .(ُ(((كاليصب جمي كك ور ، ما كاف وي غي لميةاة كالمعسروف  ف وساككا  وياما

كجعمكا مف ذلؾ ال اّ في ةكلل :  معي  (عف( لممجاكزة جعؿ ال اّ -ْ
ـٍ تعال  :  ٍؤًمًيوفى كىاٍلميٍؤًميىاًت وىٍسعى  ييكريهيـ  ىٍوفى  ىٍوًدوًا (وىٍكـى تىرىل اٍلمي

اًيًاـ(}الةدود :  ً اىٍومى وىٍكـى تى ىوكؽي السكمىاّ ُِكى { كةكلل تعال  : (كى
(}العرةاف :  اـً ً ورنا(}العرةاف : ةكلل تعال  : { ك ًِٓ اٍلغىمى {  م : ٗٓ(فىاٍساىٍؿ ً ًل خى

 فاساؿ عيل .
ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي : ((ك مكا ةكلل تعال  : (وىٍسعى  ييكريهيـ 

اًيًاـ( فموس عم  معي  المجاكزة ، كا  عمـ  ً اىٍومى ـٍ كى يفك معي  : ؛  ىٍوفى  ىٍوًدوًا
عمول في هذه ا وض ،  ؿ عف  وماياـ ، م تعد عف  وماياـ كلوس هياؾ دلوؿ 

ف  ك مختمط  الوموف ج م تعد عياا ، كما في ايةرب  فك اليكر ةروب مف الومو
ا ًتٍمؾى ً وىًموًيؾى وىا ميكسى (}طل :  مى { ك مكا ةكلل تعال  : ُٕةكلل تعال   : (كى

ا كا  عمـ فإفك هياؾ  ( فموس عم  المجاكزة  وإن اـً وىٍكـى تى ىوكؽي السكمىاّ ً اٍلغىمى (كى
 تض ، كاي وت التر ض  الي تض ، فرةنا  وف ةكلؾ : ةكلؾ : اي وت التر ض عف الي

فمعي  ايكؿ :  يكاا ايك عت عف الي تض ، كمعي  الذايي :  يكاا اي وت 
 (ِ( (( س  اا

(سىاىؿى سىاًئؿه ً عىذىابو ةكلل تعال  : كذلؾ ةالكا  يكاا  معي  (عف( في ك   
عف عذاب ، كهذا {  م : ساؿ ِ-ُ{ للٍمكىاًفروفى لىٍوسى لىلي دىاًفعه(}المعارج ُكىاًةعو }

 ا  معي  المجاكزة .ما عي كر عيل  وإن 

                                                 

( اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض كالتإػػموف مػػف  ػػدع اليةػػاة كالمعسػػروف ، الم ةػػث الذالػػث  ُ(
 .ُُزع الخافض المطكرد في الور ف الكروـ رةـ ال اهد تةت عيكاف : اليصب عم  ي

 . َِ/ّ( معايي اليةك ِ(



1482 

 

ف  دا  معي   المياج الصةو  كالسموـ  ف ي وي الةرؼ عم  معياه كاع
سرل استعمالل مف وكصميا  ل  ، كةموؿ مف التامؿ كعوؿ  ل   ف  ةرؼ  خر

ّن    معي  (عف( في ةكؿ ((عمومض : دكف سكاه ، فود جعمكا ال اّ مذ
 اّ فإييي        خ ور  ادكاّ اليساّ ط وب فإف تسالكيي  اليس

 (ُ(  ذا  اب ر س المّر  ك ةؿك مالل   فموس لل في كدلهفك يصوب((
  (ِ( (( م : عف اليساّ((

مّّمض  عم  معياها الذم هك ا لصاؽ  كذر كالةوووض  فك جعؿ ال اّ 
 ل  سواؽ ال وت كمإمكيل ؛ فمك لـ وكف ال اعر ةرو نا مف اليساّ كممتصونا 

ح  ل ، فاك  ذف  ح  ما صرٌ لما  ص   خ ورنا  اسرارهفك ك ؤكيافك كصرٌ   افٌ 
ً ورنا( فإفك جدور  اف ويساؿ  افك ج عيافك ،  مكا ةكلل تعال  :  (فىاٍساىٍؿ ً ًل خى

 معي  (عف( كلـ وعوليكه  ؿ فسركا ا وض  ما  ّالمعسروف  جازكا جعؿ ال ا
ً ورنا(  وطا ؽ المعي  ايصمي لم اّ فود فسكرها الط رم  وكلل : (((فىاٍساىٍؿ ً ًل خى
ووكؿ : فاساؿ وا مةمد خ ورنا   الرةمف ، خ ورنا  خمول فإيكل خالؽ كؿ  يّ ، 

كةاؿ الكاةدم : ((ةاؿ الكم ي : فاساؿ الخ ور  (ّ( كج وخع  عمول  ما خمؽ((
فالتعسور ودؿ عم   فك ( ل( متعمؽ  الخ ور ج  السؤاؿ ، فالصةو   (ْ( ذلؾ(( 

 فك ال اّ عم   ا اا ؛ يفك ((المراد  الخ ور ا تعال  ، كوككف مف التجرود 
كجعؿ  (ٓ(كوكلؾ : لووتي  ل  سدنا ، كالمعي  : فاساؿ ا الخ ور  اي واّ((

كةاؿ :   هؿ اليظر ويكركف  ف  ال اّ  معي  (عف( (( يكره عمي  ف سموماف
                                                 

 . ُٓ/ُ( الدر المصكف  ُ(

 .ِٓ/ُّ( الجامع يةكاـ الور ف  ِ(

 . ّٓ/ُٗ( جامع ال واف   ّ(

 . ُِٖ/ّ( الكسوط  ْ(

 . ُِٖ/ّكويظر : الك اؼ  ّْٗ/ٖ( الدر المصكف  ٓ(
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ككذلؾ ةاؿ ...  تككف  معي  (عف( يفك في هذا  فسادنا لمعايي ةكؿ العرب
  (ُ( ا ف ج ور : الخ ور هك ا تعال ((

(سىاىؿى سىاًئؿه ً عىذىابو :  مكا جعؿ ال اّ  معي  (عف( في ةكلل تعال   
في كتا ي :   سطت الوكؿ فول{ للٍمكىاًفروفى لىٍوسى لىلي دىاًفعه( فاذا ما ُكىاًةعو }

اليصب عم  يزع الخاؼ كالتإموف مف  دع اليةاة كالمعسروف ، كفوما واتي 
يص ما ةمتل هياؾ (( جمعت كتب الوراّات ، ككتب معايي الور ف كتعسوره 

ةاؿ  (ِ(عي  (عف( ، كالتودور : ساؿ سائؿ عف عذاب كاةع عم   فك ال اّ  م
ا ف خالكول ايص اايي : ((فواؿ اليةكوكف : ال اّ ها هيا  معي  (عف( 

كفي  جماع  هؿ المغض ،  (ّ( ،كالتودور : ساؿ سائؿ عف عذاب كاةع((
 معي   ( هيكالتعسور عم   فك ال اّ في ةكلل تعال  : (سىاىؿى سىاًئؿه ً عىذىابو كىاًةعو 

 مآخذ خطرة ومكف ا فصاح عياا  ما واتي :  (عف( 
اجدعاّ  افك ال اّ في هذه ا وض  معي  (عف( ، وعيي  فك كّـ ا -ا

، س ةايل ، ع كر عف معي  (عف(   غور الةرؼ الداؿل عمول  ايصالض ،  ؿ 
ايكل  عم   ما ياب عيل ، ككايىاـ  اذا اجدعاّ ورودكف  ف ووكلكا : كاف مف 

ا ، جؿ كعّ ، استعماؿ ايصوؿ ج ال دوؿ ، فمك استعمؿ ايصوؿ لما 
 اةتجيا  ل  هذا التودور .

                                                 

كعمػػػػػي  ػػػػػف سػػػػػموماف هػػػػػك ايخعػػػػػش ايكسػػػػػط (ت :  ِٓ/ُّ( الجػػػػػامع يةكػػػػػاـ الوػػػػػر ف  ُ(
 . ُُْ/ِق( ويظر :  غوض الكعاة لمسوكطي ُّٓ

عرا ػػػػل لمزجػػػػاج  ِ( ، ككتػػػػاب معػػػػايي الوػػػػراّات ي ػػػػي  ُُٕ/ٓ( ويظػػػػر : معػػػػايي الوػػػػر ف كاع
، كالك ػػؼ عػػف كجػػكه الوػػراّات  ِٓٗ، كايزهوػػض لماػػركم ص  َّٓميصػػكر ايزهػػرم ص 

كالمةرر الكجوز   َْٔ/ِ، كم كؿ  عراب الور ف لمووسي  ّّٓع كعمماا لمووسي ص الس 
كرصػػؼ الم ػػايي ص   ْٔٔ/ِكالت وػػاف فػػي  عػػراب الوػػر ف لمعك ػػرم   ُْٔ/ٓج ػػف عطوػػض 

 . ْٓٔ/ٖكال ةر المةوط ي ي ةواف   ُْ، كالجي  الدايي لممرادم ص  ِِِ

 . ْٗٓ(  عراب الوراّات الس ع كعمماا ص  ّ(
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سافرنا في كّـ ا ، س ةايل ، مف جاض  هذا اجدعاّ وعي  تدخّن -ب
 ، س ةايل ، ما استعمؿ ال اّ  جٌ  يفك ا ، كتةروعنا لدجلتل مف جاض  خرل ؛

في ا لصاؽ التي ج تعارةاا في كؿ  ةكالاا ، كما صركح  ذلؾ   رادة دجلتاا
 (ِ(كهـ وزعمكف  ايكل  راد معي  المجاكزة (  ُ(اليةاة 

ا  دكل  ل  الظف  تساكم التركو وف : ساؿ عف -ج هذا اجدعاّ  وإن
عذاب ، كساؿ  عذاب ، مما جعؿ  هؿ المغض كالتعسور وعزفكف عف ذكر العرؽ 

 ؿ لـ و وركا ال تض  ل  سر استعماؿ ال اّ مف دكف  (عف( ،  الدجلي  وياما ،
ذا عمميا  فك سر  عجاز الور ف ةائـ عم  مذؿ هذه الوإاوا التع وروض ، فإفك  كاع
هذا وعيي  يكاـ  ما زعمكا ةد  ماتكا ركح هذا ا عجاز ، ك ة ركا ما في الور ف 

 الكروـ  مف ايكجل ال ّغوض .
ا كاإ  ج وةتاج لمتعرؼ  لول اؿ ال اّ هي فك الغرض مف استعم-د

 ل  ةموؿ مف المّةظض  وف ا وض كس ب يزكلاا ، فود  جمعكا عم   فك   جٌ 
ال اّ  معي  (عف( عم  الرغـ مف  يكاـ ةد  جمعكا عم   فك معي  ا وض كس ب 
يزكلاا هك : ((دعا داعو  عذاب كاةع ، كهك اليإر  ف الةارث  ف كمدة ، 

اـ  ف كاف ما ووكلل مةمد ، هك الةؽ مف عيدؾ ، فامطر عمويا ةاؿ : الم
هك ، فايًسر وـك  در فويًتؿ ةجارة مف السماّ ،  ك ائتيا  عذاب  لوـ ، 

ؽك  (ّ(كعو ض(( ٍذ ةىاليكٍا المكايـك ً ف كىافى هىػذىا هيكى اٍلةى كهك   ارة  ل  ةكلل تعال  : (كىاًع
مىٍويىا ةً  (}اييعاؿ : ًمٍف ًعيًدؾى فىاىٍمًطٍر عى ارىةن ملفى السكمىاّ  ىًك اٍئًتيىا ً عىذىابو  ىًلوـو جى

                                                 

كمغيػػي الم وػػػب   ّٔكالجيػػػ  الػػدايي ص   ِِِ-ُِِويظػػر : رصػػؼ الم ػػايي ص (  ُ(
ُ/َُُ . 

 . َُْ/ُكمغيي الم وب   ُْ( ويظر : الجي  الدايي ص  ِ(

 . ُٖ/ّ( معايي الور ف لمعراّ   ّ(
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كةاؿ   ك ةوكاف في تعسور هذه ا وض : ((ةاؿ الجماكر : يزلٍت في  (ُ({ِّ
كعف هذه العّةض ((ةاؿ   ك  (ِ( اليإر  ف الةارث ةوف ةاؿ : الماـ  يزؿ((

ٍذ ع د ا :  كؿ هذه السكرة جكاب لوكلل تعال  ، ةكاوض  عف الم ركوف : (كىاًع
ارىةن ملفى السكمىاّ  مىٍويىا ًةجى ؽك ًمٍف ًعيًدؾى فىاىٍمًطٍر عى ةىاليكٍا المكايـك ً ف كىافى هىػذىا هيكى اٍلةى

(}اييعاؿ :  { فايزؿ ا ةكلل تعال  : (سىاىؿى سىاًئؿه ِّ ىًك اٍئًتيىا ً عىذىابو  ىًلوـو
 (ّ({ِ-ُلىٍوسى لىلي دىاًفعه(}المعارج :  { للٍمكىاًفروفى ًُ عىذىابو كىاًةعو }

لميكر المستازئ ؛ (عف(  كةاؿ سؤاؿ هذا افموس هياؾ تياسب  وف 
وككف جكا نا عمكف ساؿ عف ال يّ لوعرؼ ما العمؿ  يفك استعماؿ (عف( 

لتجيب العذاب ، فمك كاف ايمر كذلؾ ، لووؿ : ساؿ سائؿ عف عذاب ا ، 
فاتوكه وا ع اد ا ، كلكف لمىا كاف سؤاؿ الساذؿ عف  يّ ويكره ، كورود 
مستازئنا كمتةدلونا كةكعل عمول ، لـ تجح ا وض في  سمكب جكاب ،  ؿ في 

ردٍّ لاذا ا يكار، فياسب استعماؿ ال اّ التي تعود ا لصاؽ ؛ لوتإمكف   سمكب
هذا الرد  افك هذا العذاب سووع عمول ج مةالض ، كتامكؿ كوؼ تطا ؽ ا يكار 

(}اييعاؿ :  { كةكلل ِّكالرد عمول ، كتياسوا  وف ةكلل تعال  : (ً عىذىابو  ىًلوـو
(}المعارج  مف ال اّ جختؿ  لك استعمؿ (عف(  دجن { ك ُ: تعال  : (ً عىذىابو كىاًةعو

هذا التياسؽ  وف اجستازاّ كالجكاب عيل ، مف جاض المعظ ، كمف جاض 
 (ْ(المعي (( 

                                                 

 . ّْٔ/ٓ( ويظر : المةرر الكجوز ج ف عطوض  ُ(

 . ْٓٔ/ٖ( ال ةر المةوط  ِ(

 . ْٗٓ(  عراب الوراّات الس ع كعمماا ، ج ف خالول ايص اايي ص  ّ(

( اليصػػب عمػػ  يػػزع الخػػافض كالتإػػموف مػػف  ػػدع اليةػػاة كالمعسػػروف : تةػػت عيػػكاف :   ْ(
 .   ٔ كاهد التإموف في الور ف الكروـ ، ال اهد رةـ 



1486 

 

فرؽ الدكتكر فاإؿ السامرائي (في( : جعؿ ال اّ ظرفوض  معي  -ٓ
 وف ظرفوض (في( كظرفوض ال اّ  وكلل : (( فك ظرفوض (في( ظرفوض تإمف 

كتوكؿ :  ةاـ  ال صرة ، ...  ال اّ ظرفوض مّصوض كاةترافكاةتكاّ كظرفوض 
ةاـ فواا فعم  معي  تإميتل  عم  معي  المّصوض كاجةتراف ، فإف ةمت : 

،  م : في جاّ في ايصكؿ : كاعمـ  فك العرب تتسع فواا ...  كاةتكتل
ةركؼ الجر فتووـ  عإاا مواـ  عض  ذا توار ت المعايي ، فمف ذلؾ ال اّ ، 
يكما جازا معنا ؛ ييكؾ  ذا فمت : فّف  مكإع  توكؿ فّف  مكض كفي مكض ، كاع

ذا ةمتى في  (ُ(فود خ رت عف اتصالل كالتصاةل  ذلؾ المكإع، كذا ككذا  كاع
ةاطتل  وٌ فود خ رت  ػ(في( عف اةتكائل كذا ، مكإع  ، فال اّ لممّصوض اه كاع

، ةاؿ تعال  : (الكًذوفى وييًعويكفى  ىٍمكىالىايـ ً المكٍوًؿ  ك(في( لّةتكاّكاجةتراف 
رىٍةتـي { كةاؿ : (ِْٕكىاليكاىار(}ال ورة :  ـي مىا جى وىٍعمى فكاكيـ ً المكٍوًؿ كى كىهيكى الكًذم وىتىكى

ـٍ ًفولً  ؿه محسىًم  ذيـك ً لىٍوًل(}اييعاـ :  ً اليكاىاًر ذيـك وىٍ عىذيكي { فجاّ ًَٔلويٍوإى   ىجى
يفك ا يعاؽ موترف  كةت الموؿ كالياار ككذلؾ التكفي ،  خّؼ ةكلل  ال اّ ً 

ويكًلجي اليكاىارى ًفي المكٍوًؿ(}الةج :  فإيكل جاّ  {ُٔتعال  : (ويكًلجي المكٍوؿى ًفي اليكاىاًر كى
وؿ ، كالموؿ ظرفنا كاجةتكاّ ، فود  جعؿ الياار ظرفنا لمك   ػ(في(  رادة التإمف

لمياار ، كايكل وةتكول ،  م : ودخؿ فول ، فمما كاف كذلؾ جاّ  ػ(في(  خّؼ 
يكما ووترف الععؿ  اذا  ما مرك فإفك التكفي ج ودخؿ في الموؿ كج ا يعاؽ ، كاع
الكةت ، فجاّ  ال اّ  رادة المصاة ض كاجةتراف ، كجاّ  ػ(في( لمتإمف 

ؿ  ال ئر ،  كيزؿ في ال ئر ، فايكل  عم  معي   يكل ، كتوكؿ : يز كاجةتكاّ 
 (ِ(((: يزؿ في ال ئر اليزكؿ في داخماا فّ توكؿ  جٌ  فإف  ردت...  ور اايزؿ  

                                                 

ووػؽ ع ػػد ( ايتاػ  هيػػا الكػّـ الػػذم يومػل مػػف كتػاب ايصػػكؿ فػي اليةػػك ج ػف السػػراج تة ُ(
 َٔٓ-َٓٓ/ُالةسوف العتمي 

 .َٖ/ّ( معايي اليةك  ِ(
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ةاؿ المالوي : ، جعؿ اليةاة المعي  ايساسي لم اّ هك ا لصاؽ 
(( ف تككف لإللصاؽ ، يةك : مررتي  زود ، كةدتيل  عصاه ، كجذ تل   عره ، 

ي  ذلؾ كمل  يكؾ  لصوت المركر  زود ، كالوكد  العصا ، كالجذب مع
ووي ، يةك :  مسكتي الة ؿ كجعمكه عم  إر وف : ((ةو (ُ( ال عر((

:  كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي (ِ(((مررتي  زود كمجازم ، يةك :...   ودم
فالمراد  ذف  (ّ(((لوس عم  معي   يكؾ  لصوت يعسؾ  ل في مركرؾ(( م : 
لصاؽ المعي  ج الذات  لصاؽ  وتةدد ا لصاؽ معي  ك ، الععؿ ج العاعؿ كاع

ؽ ، فود وتةدد كوتسع كوتصؿ  الممصؽ  ل  ودر ما وسم   ل معي  الممتصً 
: مررتي  زود ،  ك  مّمستل ، يةك : المذاؿ المذككر  اجةتراب ميل ، يةك 

ؽ وصور الممتصً   ختّط ةتمسةتي  ر سي ،  ك وتسع  ل  ةد اجمتزاج كاج
لذلؾ كجب تعروؼ ال اّ  ايكاا تعود ا لصاؽ ؽ  ل ، جزّنا مف الممصى 

ٌّ كاجختّط ، لً  فّف  مكض ،  يكل لوس داخؿ مكض :  ويتككهـ مف الوكؿ المذككر ئ
،  ؿ هك ممتصؽ  اا ،  م : ةروب مياا ، كالصةو   ف وككف المراد  يكل 

ّن  اختّط كجكده  اا ،داخؿ مكض ، كال اّ تعود  : كيت  فمك ةمتي عف يعسي مذ
درسض الوةطايوض ، فوجب  ف ج وككف في الدراسض اج تدائوض طال نا  الم

سض كيتي طال نا  جكار المدرسض  د  يلي في تمؾ المرةمض مف الدراالموصك 
الوةطايوض ،  ؿ المراد  يي كيت طال نا فواا كلوس في مكاف مّصؽ كمتصؿ 

وككف المعي   فك ايكل  ككف العرؽ  وف ال اّ ك(في(  يكل  استعماؿ  اا ، كو
ا  المدرسض ، ةت  كيت  امتزاج كجكدم  كجكدم طال نا  يذاؾ كاف ممتزجن

ظرفوض امتزاج عف ظرفوض ال اّ  يكاا  م : التع ور  كجكدها جزّنا مياا ، 
                                                 

 . ُِِ( رصؼ الم ايي ص  ُ(

 َُُ/ُكويظر مغيي الم وب  ّٕ-ّٔ( الجي  الدايي ص  ِ(

 . ُٕ/ّ( معايي اليةك  ّ(
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كما جاز  ،  دؽ مف التع ور عياا  ظرفوض مّصوض كاةتراف ، لذلؾكاختّط 
ّن ي فاستعماؿ (في(  ويكًلجي اليكاىارى  ةكلل تعال  مذ : ((ويكًلجي المكٍوؿى ًفي اليكاىاًر كى

ا  {ًُٔفي المكٍوًؿ(}الةج :  لما ذكره الدكتكر فاإؿ السامرائي جاز  وإن
الموؿ  الياار كوكلج  الياار  الموؿ استعماؿ ال اّ ك ف وواؿ في الكّـ : وكلج 

 د امتزاج الموؿ  الياار ةت  وصور كّهما ياارنا ، كامتزاج، كوككف المرا
ّن  الياار  الموؿ ، ةت  وصوراف  . معا لو

عم  الرغـ مف العرؽ الذم ذكره الدكتكر فاإؿ السامرائي  وف ال اّ ف  
، كالذايوض تعود التإمف كاجةتكاّ ك(في(  اٌف ايكل  تعود المّصوض كاجةتراف 

فإذا ةمتى :  ةاـ زود  الةوووض وعود معي  التإمف كاجةتكاّ ،في فإفك كمواما 
  ك مّصؽ لمدويض ال صرة ، فإيكل ج وعيي  يكل  ةاـ في مكاف موترف،  ال صرة 

  راد  يكل  ةاـ داخؿ ال صرة ، يفك  ؿ  ؛ كما ذهب الدكتكر فاإؿ السامرائي
رض ، كةد  راد المتكمـ  ف تككف في مكاف مف اي ا ةامض ج وتةوؽ معياها  جٌ 

 ف وككف هذا المكاف هك  رض ال صرة يعساا  م :  يكل لمكا ةاؿ :  ةاـ 
:  استعماؿ ال اّ  م لكةكع فعؿ ا ةامض ،  فود جعؿ ال صرة كسومض،  ال صرة 

 ال صرة ، جعميا ال صرة ظرفنا لإلةامض ، ك استعماؿ (في(  كةكليا :  ةاـ
كهذا كمل متاتٍّ مف  فك في ال صرة ، جعميا ال صرة ظرفنا لممووـ ، كةكليا :  ةاـ 

ا لصاؽ ج وعيي كما تودـ  لصاؽ المووـ  ال صرة ،  ؿ  لصاؽ ا ةامض  اا 
ككذلؾ ةكلؾ : فّف  مكض كفي مكض ، ف استعماؿ (في(  جعميا مكض ظرفنا 

ال اّ في ةكلل لعّف ، ك استعماؿ ال اّ جعمياها ظرفنا لكجكده ، كةد استعمؿ 
ل كا  عمـ { ييك ِْٕ(الكًذوفى وييًعويكفى  ىٍمكىالىايـ ً المكٍوًؿ كىاليكاىار(}ال ورة : تعال  : 

 ًّ از استعماؿ (في( لك مف  الموؿ كالياار ظرفنا لإليعاؽ ، كج  راد  ف وجعؿ ك
ظرفنا لمميعووف ، ككذلؾ استعمؿ ال اّ في ةكلل كؿا مياما   رود  ف وككف

ـٍ ًفوًل  رىٍةتـي ً اليكاىاًر ذيـك وىٍ عىذيكي وىٍعمىـي مىا جى فكاكيـ ً المكٍوًؿ كى تعال   : (كىهيكى الكًذم وىتىكى
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ؿه محسىًم  ذيـك ً لىٍوًل(}اييعاـ :  { ييكل  راد كا  عمـ جعؿ الموؿ ًَٔلويٍوإى   ىجى
  (ممؾ المكت( كلممتكفلي  ظرفنا لمتكفي ، كلك استعمؿ (في( لجعمل ظرفنا لممتكفك 

  ذا ةمتى : يزؿ  ال ئر ، ج وعود  يكل يزؿ  ورب ال ئر كما ذكر ككذلؾ 
ا  هذا ؛ يفك ا لصاؽ ج وعيي  لصاؽ اليازؿ  ال ئر ، العاإؿ الدكتكر  وإن

فعؿ اليزكؿ  يكل يزؿ ال ئر ؛ يفك   ؿ  لصاؽ يزكلل  ل ، كومـز مف هذا المعي 
 كجكد  يّ وييزؿ فول ، كةد جعؿ الوائؿ هذا ال يّ هك   جٌ ج وتةوؽ مدلكلل 

لععؿ اليزكؿ ، فيزؿ  ال ئر ، كيزؿ فول ،  فكافك ال ئر  ص   كسومضال ئر ، 
عؿ ال ئر ظرفنا  كّهما وعيي يزكلل ، كوككف العرؽ  وياما  يكل  استعماؿ ال اّ جي

ؼ  فك سو كول لـ وعرل كةد تودـ ،  ك استعماؿ (في( وككف ظرفنا لميازؿ، لميزكؿ 
  (ُ(ال اّ  ايكاا تعود ا لزاؽ فةسب  ؿ ا لزاؽ كاجختّط 

(} ؿ عمراف : ككذلؾ ال اّ في ةكلل تعال    ـي الٌملي ً  ىٍدرو رىكي لىوىٍد يىصى : (كى
فاي عم   ا اا فموس المعي   فك  (ِ( معي  (في(لمظرفوض { التي جعمكها ِِّ

ا  يكل س ةايل  ا س ةايل يصر المسمموف كهـ في  در ، كلوس المعي   وإن
يصرهـ في مكاف ةروب  ك ممتصؽ   در،  ؿ المعي   فك يصر ا س ةايل 

ا   در كمختمطنا  ل ،  م :  فك  درنا كايت ظرفنا ليصر ا  لاـ لاـ كاف ممتزجن
ٍويىاهيـ ، كلوس ظرفنا لمميتصروف ،  ككذلؾ ال اّ في ةكلل تعال  : (يكجك

(}الومر : ً سىةى  { فموس المراد  يكل س ةايل يجاهـ ة وؿ السةر ،  ؿ يجاهـ ّْرو
في السةر ، كلـ وجح   ػ(في( ييكل ما  رود  ف وككف كةت السةر ظرفنا لمذوف 

ككذلؾ  يجاهـ ،  ؿ جاّ  ال اّ ييكل  راد اختّط كةت اليجاة  كةت السةر ، 
ٍرعو ًعيدى : (رك كيىا ً يلي  ى ال اّ في ةكلل تعال   ٍوًر ًذم زى وكًتي ً كىادو غى ٍسكىيتي ًمف ذيرل

(}  راهوـ :  ـً رك  الكادم  { لوس المراد مياا  لصاؽ   خاص ذروتلّٕ ىٍوًتؾى اٍلميةى
، فكافك الكادم غور ذم الزرع صار كسومض  ك ،  ؿ  لصاؽ  سكاياـ  ل 

                                                 

 .ّّٗ/ْ( كتاب سو كول  ُ(
ا في الدر المصكف  ِ(  .ّّٖ/ّ( كما جاّ  وإن



1491 

 

ا  مف ذروتل فك  لصاؽ الساكيوف  ل  م : كاسطض لاذا ا سكاف ،  ج وعيي  وإن
فعادكا ف  ل وعيي  يكاـ  ممت سكف كمختمطك  يكاـ ةائمكف  جايب الكادم ،  ؿ 

ا ميل  فول ذروتل  استعمؿ (في( لكاف المراد جعؿ الكادم ظرفنا تةؿح كلك ،  عإن
،  كمف ذلؾ جعماـ ال اّ لمسكف فول ، كاستعمؿ ال اّ ييكل  راد المعي  ايكؿ 

مىٍف  معي  (في(  في ةكلل  اىرى ً ًل كى مىف جى تعال  : (سىكىاّ مليكيـ مكٍف  ىسىرك اٍلوىٍكؿى كى
سىاًربه ً اليكاىاًر(}الرعد :   { كلوس ال اّ  معي  (في(َُهيكى ميٍستىٍخؼو ً المكٍوًؿ كى

ييكل لوس المراد جعؿ الموؿ ظرفنا لممستخعي  ؿ ظرفنا لّستخعاّ ، ؛  كما ةالكا
   لصاؽ اجستخعاّ  الموؿ ،  معي ف ال اّ  فادتكهذه الظرفوض جاّت لكك 

لمخعاّ ؛ ييكل ارت ط  ل  معي  ا لصاؽ ، تعمول  ل ، فوككف الموؿ كسومض 
الطمب ،  كمستخؼ مف استخع  عم  صوغض استععؿ ، كهي تعود هيا معي 

البه مف الموؿ  ف وككف معي  (ميٍستىٍخؼو ً المكٍوًؿ( : طفوتةوؽ  اا معي   خر ، ف
كةوؿ :  (في(، كلك استعمؿ  مستعوف  ل لوختعي كوستترعول ،  م : وخ

 ف تعود جعؿ الموؿ كسومض مف دكف في الموؿ ، يفادت معي  الظرفوض مستخؼ 
 لمخعاّ ، كهك المعي  المراد ، ككذلؾ كاف الياار كسومض لظاكر الع د ياارنا .

ٍويىا ً لى  ميكسى  ةكلل تعال  : (كى ى ككذلؾ جعمكا ال اّ  معي  (في( في  ٍكةى
ا ً ًمٍصرى  يويكتنا( كى ىًخول ّىا ًلوىٍكًمكيمى كجعؿ  ، م : في مصر {ٕٖ}وكيس :  ىف تى ىكك

ال اّ  معي  (في( هيا ج مسكغ لل ، ج مف ةوث المغض كج مف ةوث الدجلض ، 
ل ييلي لـ  جد في معاجـ المغض مف ذكر  فك ايصؿ في الععؿ (ت كك (  يكل وتعدك 

لول  ال اّ كال اهد ول  كرد في الور ف الكروـ تعدٌ  ػ(في( ، كةد  ل  مععكلل 
كىذىًلؾى مىككيلا ًلويكسيؼى ًفي ايىٍرًض تعدول  لول  ػ(مف( كوكلل تعال  : المذككر ، ك  (كى

ٍوثي وى ىاّ(}وكسؼ :  ًمميكا ({ كةكلل تعال  : ٔٓوىتى ىكك ي ًمٍياىا ةى كىالكًذوفى  مىييكا كىعى
يكضً ا ئىيكايـ ملفى اٍلجى اًت لىيي ىكل اًلةى فنا لصك {  ككذلؾ جاّ تعدول  لول ٖٓ(}العيك كت : غيرى
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 ػ(مف( في الةدوث الم اكر : مف كذب عمي متعمدنا فموت كك  موعده مف 
 (ُ(اليار . ركاه ال خارم كمسمـ ك  ك داكد كالترمذم كا ف ماجض

المعسركف لمكا  يرسؿ مكس   مر ، فود ((ةاؿ ككذلؾ مف ةوث الدجلض 
اا ، كميعكا مف الصّة فايمركا  ف كمٌ  تٍ  ى رل فرعكف  مساجد  يي  سرائوؿ فخي 

فواؿ :  مصر ،  (ِ( وتخذكا مساجد في  وكتاـ كوصمكا فواا خكفنا مف فرعكف((
 كلـ ووؿ : في مصر ؛ ييكاـ لـ وككيكا  عد متمكيوف فواا .

كفى كذلؾ جعمكا ال اّ  معي   (في( في ةكلل تعال  ك    ـٍ لىتىميرح يككي : (كىاًع
مىٍوًاـ محٍصً ًةوفى } ً المكٍوًؿ  ىفىّ تىٍعًوميكفى ُّٕعى  م :  {ُّٖ-ُّٕ}الصافات : ({ كى

 ل  الم ركوف مف  امكجان  اهذه ا وض خطا ن التعسور  فك في كفي كفي الموؿ ، 
كا عم  ةرل ةكـ لكط ذه كا  ل  ال اـ كجاؤكا مرٌ  هؿ مكض الذوف ((كايكا  ذا 

ّن(( ا كمسا ً المكٍوًؿ( المساّ ةكلل تعال  : فالمراد  ذف مف  (ّ( ص اةن لووا ؿ ، (كى
( ةاؿ  المعطكؼ عمول ( ك(محٍصً ًةوفى ، كالذم وياسب الةاؿ ال اّ (محٍصً ًةوفى

كلوس (في( ، هذا مف جاض كمف جاض  خرل  يكل لك ةاؿ : كفي الموؿ ، لكاف 
، كالمراد مف المراد كؿ  كةاتل التي مف إمياا كسط الموؿ كظّمل الدامس 

سواؽ ا وض  ف وعت ر الم رككف مف  هؿ مكض  ما وركيل في سعرهـ مف  ذار 
لموؿ تيعدـ الرؤوض ، لذلؾ ةاؿ : لظالمض ، كفي اعواب ا التي ةمت  الورل ا

ً المكٍوًؿ( لوعيي  كٌ  لل ة ؿ  ف و تد ظّمل فوغطي  ظّمل كؿ  يّ ،  ؿ (كى
 العرب كايكا عادة ج وسافركف في الموؿ .

                                                 

 .  ُِٔ/ُ( اليااوض في غروب الةدوث كايذر  ُ(

كويظػػر :  مػػدارؾ التيزوػػؿ كةوػػائؽ التاكوػػؿ  ٔٓٓ/ِ( الكسػػوط فػػي تعسػػور الوػػر ف المجوػػد  ِ(
 .   ّْٖ-ِْٖص 

 . ُِّ/ٔ( زاد المسور  ّ(
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ةكلل تعال  :  افك ال اّ  معي  (في( في كما تودـ كذلؾ ةالكا ك  
{ السكمىاّ مييعىًطره ً ًل كىافى ُٕمنا وىٍجعىؿي اٍلًكٍلدىافى ً و نا }فىكىٍوؼى تىتكويكفى ً ف كىعىٍرتيـٍ وىكٍ (

ٍععيكجن  ،  عود ك كرر  يكل وجب ذـ  م : ميعطر فول  {ُٖ}المزمؿ : (كىٍعديهي مى
وجب  ف ي وي الةرؼ عم   ا ل ، ذـ يعسر ال اهد الور يي استيادنا  ل  معياه 

ذا ال اهد الور يي  وكلل : ، كهذا ما فعمل الزمخ رم فعسر هالمكإكع لل 
مذماا في ةكلؾ : فطرتي العكد  الودـك فايعطر  ل ، وعيي ((كال اّ في (ً ًل( 

  يكاا تيعطر   دة ذلؾ الوكـ كهكلل ، كما ويعطر ال يّ  ما وعطر  ل ، كوجكز
وؤدم  ل  ايعطارها لعظمل عمواا كخ وتاا مف   ف وراد السماّ مذومض  ل  ذواجن 

كةوؿ ال اّ فول لّستعايض  ك لمس  وض كالمعي  ((مت ووض  س ب (ُ(كةكعل((
 .كاجستعايض كالس  وض مف لكاـز معي  ا لصاؽ  (ِ( هكلل((

تعود معي   افوككف العرؽ العاـ  وف ال اّ ك(في(  فك ال اّ  ذا ةوؿ  ايكا
مياا  اؽ فإيكل وراد ميل معي  اجلت اس كاجختّط ،  مكا (في( فإيكل ورادا لص

، كج وككف جزّنا ميل ،  مكا  لظرفوض ، فالمجركر  ػ(في( وككف ظرفنا لم يّا
المجركر  ال اّ فوككف ممت سنا  ال يّ ، كايكل صار جزّنا ميل ، كلاذا  ذر 

 جامعض كذا ، عم  ستاذ ايفّف الدكتكر كذور مف ايساتذة  ف ووكلكا : 
م ي  عض مف الجامعض تككف مؤلك  استيادنا  ل   فك ةكلاـ : في جامعض كذا ، 

  وعيي جعؿ ايستاذ جزّنا مف  الجامعض ال اّ ستعماؿ اك ساتذة كطّب ، ف
المرادم : ((ك اّ التعدوض هي الوائمض  ؿةا ف تككف ال اّ لمتعدوض : -ٔ

(ذىهىبى يةك ةكلل تعال  :  مواـ الامزة في  وصاؿ معي  الععؿ  ل  المععكؿ
(}ال ورة :  ـٍ اًرًهـٍ (لىذىهىبى ً سىٍمًعاً { كةكلل تعال   ُٕالٌملي ً ييكًرًه (}ال ورة : ـٍ كى ىٍ صى

{ كمذهب الجماكر  فك  اّ التعدوض  معي  همزة التعدوض ج توتإي م اركض َِ

                                                 

 .ِٗٔ/ْ( الك اؼ  ُ(

 . ِٖٓ/َُ( الدر المصكف   ِ(
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العاعؿ لممععكؿ ، كذهب الم رد كالساومي  ل   فك  اّ التعدوض توتإي 
 ل ،   ذا ةمتى : ةعدتي عكؿ في الععؿ ، ةاؿ الساومي : مصاة ض العاعؿ لممع

كريدك عمواما  وكلل تعال  : (ذىهىبى الٌملي   دك مف م اركض ، كلك  الود ، فّ
( يفك ا تعال  ج وكصؼ  الذهاب مع اليكر ، ك جوب  ايكل وجكز  ـٍ ً ييكًرًه

ل عم  معي  وموؽ  ل، كما كصؼ يعستعال  : كصؼ يعسل  الذهاب 
ًعا(}العجر :  ًعا صى اّ رى حؾى كىاٍلمىمىؾي صى { كهذا ِِ المجيّ في ةكلل تعال  : (كىجى

ظاهر ال عد ، كوؤود  فك  اّ التعدوض  معي  الامزة ةراّة الومايي :  ذهبى اي 
  (ُ( يكرهـ((

إيكاا ةت  لك كهذه الوراّة  اذة ، هذا مف جاض كمف جاض  خرل ف
ّن  ا وض  وراّة  خرل ج  يفك ةراّة عم  ما ةالل المرادم ؛صةت ج تككف دلو

 رادة  معي   خر ، كوككف الغرض مف الجمع  وف الوراّتوف  رادة  تككف  جٌ 
،  كةكلل ((يفك ا تعال  ج وكصؼ  الذهاب(( تعطوؿ  الجمع  وف معيوواما

مجيّ لصعات ال ارئ عز كجؿ ، فصعات ا س ةايل كتعال  : كالذهاب كال
وجب  ذ اتاا كما  ذ تاا ا س ةايل ك ذ تتاا كالصعكد كاليزكؿ كالسمع كال صر 

السيض الصةوةض ، مف دكف تعطوؿ كج تاكوؿ ، كمف دكف  ف يساؿ كي ةث 
يكا عف الكوووض ، هذه هي عوودة  هؿ السمؼ كعوودة  هؿ التكةود ، كةد  وك 

استعممت ال اّ في ةكلل   وف استعماؿ ال اّ كعدـ استعمالاا ، كةدالعرؽ 
يكما   ( ج لمصاة ض العاعؿ لممععكؿ ، كاع ـٍ صاؽ لتعال  : (ذىهىبى الٌملي ً ييكًرًه

في ةراّة الومايي  الععؿ  المجركر ، فمك ةوؿ :  ذهب ا يكرهـ ، كما جاّ
 ل لػ( ذهب( كلكاف الذهاب ةد كةع عم  اليكر  لكةع (يكرهـ( مععكجن ال اذة 

 رود هذا المعي   ؿ  رود  لصاؽ الذهاب  ل ، كالعرؽ  وف  كاستكع ل ، كما

                                                 

 ُِٔ/ُكالػدر المصػكف  َُِ/ُكويظر : مغيي الم وػب  ّٖ-ّٕ( الجي  الدايي ص  ُ(
 .ٕٓ/ٖكالزوادة كا ةساف  ِِْكا تواف ص  ّْٖكال رهاف ص 
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المعيووف ك ور ، يفك تسموط الذهاب عم  اليكر كاةتكائل وعيي مةؽ اليكر 
يكما  ل ، كمةكه ، كلوس كذلؾ  لصاؽ الذهاب  فاك ج وعيي  فياّ اليكر ، كاع

عم  ةرب ا  خطعل مف  ماماـ كمف  وف  ودواـ كاع عاده عياـ ، كهذا  دؿٌ 
ذهب  يكرهـ الذاهب ليكرهـ مياـ ، ك دؿ عم  ةدرتل عمواـ ، كهك  يكل س ةايل 

      عف ةرب مياـ ج عف  عد .
كمف  كاهدهـ فول ةكلل :   معي  (مع(جعؿ ال اّ لممصاة ض -ٕ 

ـٍ ةى  ميكٍا ً اٍلكيٍعًر كىهي ةىد دكخى يكا كى ـٍ ةىاليكىٍا  مى آؤيككي ذىا جى كٍا ً ًل كىالٌملي تعال   : (كىاًع رىجي ٍد خى
(}المائدة :  ـي ً مىا كىاييكٍا وىٍكتيميكفى ّىـو { ُٔ ىٍعمى كةكلل تعال  : (ًةوؿى وىا ييكحي اٍهً ٍط ً سى

يكا(}هكد :  ـل مىا { كةكلل تعال  : ْٖمل ييكًدًه فىغىً وىايـ ملفى اٍلوى ـٍ ًفٍرعىٍكفي ً جي (فىاىٍت ىعىاي
(}طل :    {ٖٕغىً وىايـٍ

عمٍت ال اّ في ال اهد ايكؿ  معي   ميكٍا ً اٍلكيٍعًر( فود جي ةىد دكخى (كى
،  م : كمعاـ الكعر ، كوكلاـ  : خرج زود  ذوا ل ، كةراّة ((ممت سوف  الكعر 

كهذا ما  (ُ({  م : كفواا الدهف((َِمف ةر  : (تىٍي يتي ً اٍلدحٍهًف(}المؤميكف : 
(  افك (( سّـ : ةاؿ مف فاعؿ ةالكه في ال اهد الذايي : (اٍهً ٍط  ً  ّىـو سى

(( جيكده : ككذلؾ ةالكا في ال اهد الذالث : ( (ِ( (اه ط(  م : ممت سنا  سّـ((
كالذايي :  فك ال اّ زائدة في ...  فول  كجل :  ةدها :  ف تككف ال اّ لمةاؿ

 (ّ(  معي  (مع(((...  كالذالث :   يكاا...  المععكؿ الذايي
كالزوادة تعيي التككود ، كالتككود كالةاؿ كالمصاة ض كمعي  اجلت اس 

معي  ا لصاؽ ، جموعاا مستكةاة مف ككف ال اّ  فادت في هذه ال كاهد 
  فاي  اذا المعي   ك مف لكازمل  .
                                                 

 .َّْ/ْ( الدر المصكف  ُ(

 . ِّٗ/ٔ( الدر المصكف  ِ(

 . ْٖ-ّٖ/ٖ( الدر المصكف  ّ(
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متعجب : كجعمكا مف  كاهد ذلؾ ال اّ في ةكلل جعؿ ال اّ ل-ٖ
ا لى  ـي ً مى ً ذيكا لىلي غىٍوبي السكمىاكىاًت كىايٍرًض  ىٍ ًصٍر ً ًل كى ىٍسًمٍع تعال  : (ةيًؿ المكلي  ىٍعمى

دنا(}الكاؼ :  ٍكًمًل  ىةى ًليٍّ كىج ويٍ ًرؾي ًفي ةي ا لىايـ ملف ديكًيًل ًمف كى { كال اهد : ِٔمى
ـٍ كى ىٍ ًصٍر وىٍكـى وىٍاتيكيىيىا لىًكفً   ( ىٍ ًصٍر ً ًل كى ىٍسًمٍع( كةكلل تعال  : ( ىٍسًمٍع ً ًا

(}مروـ :   {ّٖالظكاًلميكفى اٍلوىٍكـى ًفي إىّؿو محً وفو
ف  جمع اليةاة عم  ذلؾ ،  ماعّةض ال اّ  التعجب ؟ ككوؼ وص  كاع
ائدة لمتككود ؟! كمف الكاإ  كمما ج  ؾ فول فواا هذا المعي  كةد عدكها ز 

( ىٍسًمٍع( في ال اهدوف فعؿ  مر ، ك فك ال اّ  لإللصاؽ ، كج ل س  فك ( ىٍ ًصٍر( كى
لـ وستطوعكا  ف وخعكا هذه هذه هي الةوووض ، كالدلوؿ عم  ذلؾ  فك اليةاة 

ةاؿ الزمخ رم في يةك : عم  الرغـ مف  جماعاـ عم  خّفاا ، الةوووض 
كرومنا ،  م :  اف   مةمدو : (( يكل  مر لكؿ  ةد  اف وجعؿ (زودنا(   كرـٍ 

 (ُ( وصوكره ذا كـر ، كال اّ لمتعدوض(( ك  اف ...  وصعل  الكـر ، كال اّ مزودة
 ؿ ال اّ لإللصاؽ كالعاعؿ إمور مسستر كجك نا وعكد عم  كؿ  خص 

اّ : ((فواؿ العرٌ  زودوسمع هذا الخطاب ، كةاؿ الرإي في يةك :  ةسٍف  
يكما وجعمل ةسينا  كت عل الزمخ رم كا ف خركؼ  اف وجعؿ (زودنا( ةسينا ، كاع

؛ فإفك فول فكايكل ةوؿ : ًصٍعلي  الةسف كوؼ  ئت كذلؾ  اف وصعل  الةسف ، 
 (ِ( كؿ ما ومكف  ف وككف في  خص((

صوغض تعجب ( ىٍ ًصٍر ً ًل( ةكلل جاّ في الدر المصكف : ((ك  
 معي  : ما   صره ، عم  س وؿ المجاز ، كالااّ  تعال  ، كفي مذؿ هذا 
ذّذض  مذاهب : ايص   يكل  معظ ايمر كمعياه الخ ر ، كال اّ مزودة في 
ا لمعظ . كالذايي :  فك العاعؿ إمور المصدر . كالذالث :  يكل  العاعؿ  صّةن

                                                 

 . ُْٖ/ْك رح الموصؿ ج ف وعوش  ّٕٓ( المعصؿ في عمـ العر وض ص  ُ(

 .ِّٓ/ْ(  رح كافوض ا ف الةاجب  ِ(
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اطىب ، كةوؿ هك  مر ةوووض ج إمور المخاطىب ،  م :  كةع  واا المخ
  (ُ( تعجب ، ك فك الااّ تعكد عم  الادل المعاكـ مف الكّـ((

ـٍ كى ىٍ ًصٍر( هذا لعظل  مر ، كمعياه التعجب  ، كجاّ فول ((( ىٍسًمٍع ً ًا
ك ص  ايعاروب كما تورر في عمـ اليةك ،  فك فاعمل هك المجركر  ال اّ ، 

ا لمعظ ، يفك كال اّ زائدة كزوادتاا جزمض    ( فعؿ(  مرنا ج وككف فاعمل  جٌ صّةن
إمورنا مستترنا ، كج وجكز ةذؼ هذه ال اّ((
 )ِ) 

( ىٍسًمٍع( في ال اهدوف فعؿ  فاليةاة ةد  جمعكا عم   فك  ( ىٍ ًصٍر( كى
ف عيدكت زائدة فإيكل ج  مر ، ةوووض  ك مجازنا ، ك جمعكا عم   فك ال اّ  ، كاع

وجكز ةذفاا ،  م :  فك زوادتاا جزمض ، كهذا  ك ر دلوؿ عم   يكاا لوست 
زائدة  ،  ؿ هي عم  معياها الذم هك ا لصاؽ ، ك عد  ف  جمعكا عم   فك 

وص   ف وككف ( فعؿ( في :  فعؿ  ل ، فعؿ  مر ، اختمعكا في فاعمل الذم ج 
كاجب اجستتار ، كالصةو  (( يكل إمور المخاطىب ،   جك إمورنا مسسترنا

صعض السمع  ك  م :  كةع  واا المخاطىب(( كالمعي   لصؽ  واا المخاطىب 
ال صر  مف كةع مجركرنا   اّ ا لصاؽ ، لتي وال عم  كجكد هذه الصعض 

  كةرو ض ميل . ل كعم   يكاا ةاصمض   المعييٌ 
الموا مض كالعكض : كوكلل تعال  : (كى ىدكٍليىاهيـ جعؿ ال اّ  معي  -ٗ

(}س ا :  ّو ملف ًسٍدرو ةىًموؿو ٍمطو كى ىٍذؿو كى ىٍي يكتىٍوًف ذىكىاتى   يكيؿو خى ـٍ جى يكتىٍوًا  { ًُٔ جى
( تودـ  فك المجركر ةكلل تعال  ((جاّ في الدر المصكف :  ـٍ يكتىٍوًا : (ً جى

 ال اّ هك الخارج كالميصكب هك الداخؿ ؛ كلاذا غمط مف ةاؿ مف العوااّ : 

                                                 

 . ُْٕ/ٕ( الدٌر المصكف  ُ(

 .َِٔ/ٕ( الدٌر المصكف  ِ(
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ّن  إاد(( ظاّ دنا فمك   دؿ إا  (ُ( ،  طمت صّتل ،  ؿ الصكاب  ف وواؿ ظا
) اللوفى  وعيي في العاتةض في ةكلل تعال   : (كىجى الإك

( كال اّ هيا ج وص   ف تككف ل ـٍ يكتىٍوًا معكض ؛ يفك العكض لوست (ً جى
يكتىٍوًف( الميصك ض ، كما  فك الخارج مف الجيتوف جاّ مف  المجركرة  ؿ هي (جى

  لصاؽ الت دوؿ  اا ،  مكا العكض فود جاّ مف دجلض ةكلل (كى ىدكٍليىاهيـ( 
يك كجعمكها  معي  العكض كالموا مض في  ميكٍا اٍلجى ضى ً مىا ةكلل تعال   : (اٍدخي

(}اليةؿ :  ا متاتوض مف { كالموا مض التي ةوؿ  اا هيا هي ِّكييتيـٍ تىٍعمىميكفى  وإن
ّن ل يّ ووا مل ، معي  ا لصاؽ ؛  يفك فول ر ط  يّ   يّ كجعؿ  يّ جزا

ذا ةوؿ  افك جزاّ ا الذم هك الج  فك ا  يض ج ومكف  ف ووا مل عمؿ ،  جٌ كاع
 وككف  عمؿ ا يساف لكسع رةمتل كفإمل . س ةايل جعؿ جزاّه العظوـ

جعمكا مف  كاهد ال اّ :  ّستعّّ  معي  (عم (جعؿ ال اّ ل-َُ
دلًه  ٍيلي ً ًويطىارو ويؤى ٍف ً ف تىٍامى ًمٍف  ىٍهًؿ اٍلًكتىاًب مى التي  معي  (عم ( ةكلل تعال  : (كى

ٍيلي ً ًدويىارو جك  ًمٍيايـ مكٍف ً ف تىٍامى ا ذىًلؾى ً لىٍوؾى كى مىٍوًل ةىآًئمن دلًه ً لىٍوؾى ً جك مىا ديٍمتى عى ويؤى
ـٍ  مى  الٌمًل اٍلكىًذبى كىهي وىويكليكفى عى مىٍويىا ًفي اييملولوفى سىً وؿه كى ً اىيكايـٍ ةىاليكٍا لىٍوسى عى

( ؿ عمراف :  ( كةكلل { فال اّ في ةكلل تعال  : (ٕٓوىٍعمىميكفى ٍيلي ً ًويطىارو ً ف تىٍامى
ٍيلي ً ًدويىارو تعا  دجلض استعمالاا في ةكلل تعال  :   معي  (عم (( ل  :  (ً ف تىٍامى

اًفظنا كىهيكى  ٍوره ةى مى   ىًخوًل ًمف ةىٍ ؿي فىالٌملي خى ـٍ عى مىٍوًل ً جك كىمىا  ىًميتيكي ـٍ عى ييكي (ةىاؿى هىٍؿ  مى
(}وكسؼ :  ـي الركاًةًموفى  فك  ((كالةؽٌ { ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي : ْٔ ىٍرةى

المعي  مختمؼ فوكلؾ :  ميتل  ل ،  مختمؼ عف  ةكلؾ :  ميتل عمول ، 
 ك  ف واجـ ، فوكلؾ : ج  ميل عموؾ ، معياه : ج  ميل  ف وةوؼ عموؾ 

كالتسمط فعول معي  اجستعّّ ، عموؾ ،  ك وتعدل عموؾ ، كما  ل  ذلؾ 
: ج  ميل مف  ف وتصرؼ  ل كالعدكاف ، ك مكا ةكلؾ : ج  ميل  درهـ  ، فمعياه 

                                                 

 .ُِٕ/ٗ( الدٌر المصكف   ُ(
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،  ك وع ث  ل ؛ يفك (عم ( تعود اجستعّّ ، كال اّ تعود ا لصاؽ ، كالمعي  
، فاميل عمول   يكل ج ومتصؽ  ميل  درهـ ،  ؿ ستعارةل  مايتل كوتصرؼ  ل

 ، ك ميل  ل تستعمؿ لمتصرؼ كما ذكريا ، توكؿ :  اّعتدلماجكـ كاج تستعمؿ
عموؾ غكائؿ الطروؽ ، كج توكؿ : ج  مف  ،  كج  مف ج  مف عموؾ الذئاب 

 (ُ(  ؾ الذئاب((
ةىٍد  ىٍةسىفى كوكلل تعال  : (: مغاوض  معي  ( ل ( جعؿ ال اّ ل-ُُ كى

، ةاؿ الزرك ي :  { كالمعي  عيدهـ : كةد  ةسف  ليك ََُي(}وكسؼ :   ً 
ةىٍد  ىٍةسىفى  ً ((ككما في ةكلل تعال  : ( ليك ي( فإيكل وواؿ : كى كهي   ةسف  ي كاع

مختمعض المعايي ،  ك لوواا  وكسؼ عمول السّـ ( ي( ييكل  ةساف درج فول 
كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي :  (ِ(((دكف  ف ووصد الغاوض التي صار  لواا

((كذمض فرؽ  وف :  ةسف  لول ،  ك ةسف  ي ، فإفك معي  :  ةسف  لول ، ةدكـ 
ةساينا ،  مكا :  ةسف  ل ، فمعياه : كإع  ةسايل ،  ك صيع لل   لول  ةساينا 

 ل ، كمف ذلؾ  يكؾ توكؿ :  ةسيتي  اذا ايمر ، ك ةسيتي  عممؾ ،  م : 
 لصوتى  ةسايؾ  عممل ككإعتل  ل ، كج توكؿ :  ةسيتي  ل  عممؾ ، كج 
 ةسيتي  ل  هذا ايمر ،  جك عم  معي   خر ، كهك  يكؾ ةدمتى  لول  ةساينا ، 

ك معي  مجازم ، فإفك ا ةساف في :  ةسفى  ل ،  لصؽ ؛  ذ  فك فول كه
ا  ىٍةسىفى المكلي  معي  الرعاوض كالمطؼ ، ةاؿ تعال  : (كى ىٍةًسف كىمى

(}الوصص :  ةىٍد ، ({ كةاؿ عم  لساف سوديا وكسؼ عمول السّـ ًٕٕ لىٍوؾى كى
فإفك ايكل  في ي( فعي الذايوض  ةساف خاص وختمؼ عف ايكؿ ،  ىٍةسىفى  ً 

ةسا الخمؽ  ةساف عاـ و ترؾ فول سوديا وكسؼ ف ا  ل  عمكـ الخمؽ ، كاع
ةىٍد  ىٍةسىفى  ً عمول السّـ ك ووض الخمؽ ،  مكا ةكلل تعال  : ( ي( فإفك فول  ةساينا كى

                                                 

 .ُِ/ّ( معايي اليةك  ُ(

 . ٖٕٗ( ال رهاف ص  ِ(
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خاًصا  لصؽ مف ايكؿ ؛  ذ  خرجل مف السجف ك كك ه مكايض عالوض ، كجاّ 
  (ُ( ؾ مف العياوض الر ايوض كالمطؼ(( لول  اهمل كما  ل  ذل

ةالكا  مجيّ ال اّ لّستعايض : جعؿ ال اّ  معي  اجستعايض -ُِ
كوكلؾ: كت تي  الومـ ،  م : استعيتي  الومـ لمكتا ض ،  ؿ هي لإللصاؽ فود 

ذا الر ط كسومض  ك  معي  ر طاا  ل فصار الومـ  ا يرود  لصاؽ الكتا ض  الومـ 
كمف وكتب ج عوينا لؾ في الكتا ض ، كمف ال دواي  فك الكتا ض  ك مي كاسطض 

 ومـ فتككف الكتا ض كالكاتب كالومـ عياصر متصاة ض  تةصؿ في كؿ كةت  جٌ 
تككف ؛ لذلؾ  مكف  ف تعد ال اّ  ج تعترؽ عف  عإاا  ذا  رود لمكتا ض  ف

ال   :  ك ةالوض ، كجعمكا مف  كاهدهـ الور يوض في ذلؾ ةكلل تعلممصاة ض 
(}ال ورة :  اً ًعوفى مى  اٍلخى يكاىا لىكىً ورىةه ً جك عى ّىًة كىاًع ٍ ًر كىالصك { ْٓ(كىاٍستىًعوييكٍا ً الصك

كجموع المعايي المذككرة في المذاؿ ومكف الوكؿ  اا في ال اهد الور يي ، 
كالدلوؿ عم  ذلؾ ما جاّ في الدر المصكف : ((ةكلل تعال  : (كىاٍستىًعوييكٍا 

ٍ ًر(ً ا كوجكز  ف تككف ال اّ لمةالوض ، ...  كال اّ لّستعايض  ك الس  وض... لصك
  (ِ(  م : ممت سوف  الص ر((

كةاؿ ...  ةاؿ ا ف ةتو ض : ((ال اّ مكاف (ًمف( معي  (ًمف( : -ُّ
ا  ييًزًؿ ً ًعٍمـً الٌمًل(}هك  ـٍ فىاٍعمىميكٍا  ىيكمى ـٍ وىٍستىًجو يكٍا لىكي { ُْد : عز كجؿ : (فىًإف لك

ةاؿ الزجاج  : كالمراد معي  ال اّ كلوس معي  (ًمف(  (ّ( م : مف  عمـ ا((
((كمعي  ( ييًزًؿ ً ًعٍمـً الٌمًل(  م :  ييزؿ كا عالـ  إيزالل ، كعالـ  يكل ةؽ مف 
عيده ، كوجكز  ف  وككف كا  عمـ : (ً ًعٍمـً الٌمًل(  م :  ما  ي ا ا فول مف 

ما سوككف كما سمؼ ، مما لـ وور   ل الي ي صم  ا عمول كسمـ  غوب كدؿٌ 
                                                 

 .ِّ/ّ( معايي اليةك  ُ(

)ِ  )ُ/َّّ . 

 . َِّ-َُّ( تاكوؿ م كؿ الور ف ص  ّ(
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كةاؿ الزمخ رم : (( م :  ييزؿ  (ُ( كتا نا ، كهذا دلوؿ عم    يكل مف عيد ا((
مف يظـ معجز لمخمؽ ك خ ار  غوكب ج س وؿ   اممت سنا  ما ج وعممل   جٌ 

 (ِ( لاـ  لول((
الّـ ةاؿ ا ا ف ةتو ض : ((ال اّ مكاف ةاؿ  معي  الّـ :  -ُْ 

مىٍويىاهيمىا ً جٌ  (}الدخاف  : تعال   : (مىا خى ـٍ ج وىٍعمىميكفى لىًكفك  ىٍكذىرىهي ؽل كى { ّٗ ً اٍلةى
 (ّ(  م : لمةؽ((

ا معي  ال اّ كلوس معي  الّـ    جاّ في الدر المصكف : المراد  وإن
مكا مف المععكؿ ((ً جٌ  ؽل( ةاؿ  مكا مف العاعؿ ،  كاع ،  م : مةووف  ك  ً اٍلةى

 كالةاؿ مف لكاـز معي  ا لصاؽ  (ْ(ممت سوف  الةؽ((
 ذا ةوؿ  افك (ًمف(  معي  في هذا المواـ  يكل عمول كمما وجب التي ول  
هذا ج وعيي   دنا  لمةؽ ، فإفك  :  ما خموياهما  جٌ  ؛  ييكل جاز  ف وواؿالّـ  

يكما وعيي جكاز  رادة معيوواما :   فك ال اّ هيا جاّت  معي  الّـ ، كاع
هك  خر  كهـ اليةاة  مجيّ ةرؼ  معي  ةرؼ  وؿ ، فالذما لصاؽ  كالتعم

معي   ةدهما إد معي  ا خر جكاز معي  كؿ مياما ، كج سوما  ذا لـ وكف 
 في العائدة ، كهذا ما ع كر عيل الزجاج  توار اما

اا  عد ذلؾ ما  ئت ، فال اّ في كؿ مكإع لإللصاؽ ، ذـ سمٌ  
معي   تخرج مف  ف تككف مف لكاـز كاجعماا  ما  ئت مف المعايي ، فإيكاا ج

؛ ييكاا تدخؿ جموعاا  ا  كاةدن معين  ؛  ؿ تعدٌ  لصاؽ ،  ك مف مرادفاتل ا
      مجازنا    يّ ،  ك تعمؽ  يّ   يّ ةوووض  ك إمف معي  ارت اط  يّ 

                                                 

عرا ل  ُ(  . ْٔ/ْكويظر : زاد المسور  ّٓ/ّ( معايي الور ف كاع

 .ّٗٔ/ِ( الك اؼ  ِ(

 . َِّ( تاكوؿ م كؿ الور ف ص  ّ(

)ْ  )ٗ/ِٔٔ. 
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ةاؿ سو كول : ((ك اّ الجر  يكما هي لإللزاؽ  معنى البا  الجارة :
كاجختّط ، كذلؾ ةكلؾ : خرجتي  زود كدخمتي  ل كإر تل  السكط ،  لزةتى 

 كةاؿ (ُ(إر ؾ  واه  السكط ، فما اتسع مف هذا في الكّـ فاذا  صمل((
كجعمكه ...: ((كردك كذور مف المةوووف سائر معايي ال اّ  ل  ا لصاؽ المرادم

كةاؿ ا ف ه اـ : ((ذـ ا لصاؽ ةوووي كػ :  مسكت  زود (ِ(معي  ج وعارةاا((
،  ذا ة إت عم   يّ مف  جسمل  ك عم  ما وة سل مف ود  ك ذكب كيةكه 

كهذا  (ّ( ، كلك ةمتى :  مسكتل اةتمؿ ذلؾ ك ف وككف ميعتل مف التصرؼ((
ؼ سل ، كتعدول  لول  ال اّ ، كعيرل هك العرؽ  وف تعدم الععؿ  ل  مععكلل  يع

ك ايكل ((هك تعمؽ  ةد ( ْ( ا لصاؽ  افك ((معياه : اختّط ال يّ  ال يّ((
 (ٓ( المعيووف  ا خر((

ذمض ةوووض طالما رددتاا في كتا ي السا ؽ : ج كجكه كج يظائر ،  فك 
ال اّ الجارة  المعظ يعسل ، ف ؽ معياه  جٌ المعظ الور يي ج وطا المعظ كج سوما

ّن  ،  ا  ما وطا ؽ دجلتاا ، كهي في تركو اا المغكم ج ومكف التع ور عيامذ
كا لصاؽ الذم جعمل اليةاة المعي  ايصمي لم اّ كج وعارةاا في كؿ مكاإع 

، ككذلؾ الكروـ ، ج ومذؿ المعي  الةوووي لم اّ كركدها في المغض كالور ف 
معايي المصاة ض كالس  وض كالتعموؿ كالةالوض كالعكض كالت عوض كغورها ، 

يكما تمذؿ المعايي الورو ض ميا ،  ا لوا ا لصاؽ  ةرب المعايي ، كو دك  فك  اكاع
ّن فود جعؿ اليةاة  ا ال اّ لإللصاؽ في يةك : مررتي  زود ، كالمعي  كم مذ

ةالكا  يكؾ  لصوتى مركرؾ  زود  ك جعمتل ةرو نا ميل ، كهذا المعي  وتطمب  ف 
                                                 

 .ّّٗ/ْ( كتاب سو كول  ُ(
 . َُُ/ُكويظر : مغيي الم وب  ْٔ( الجي  الدايي ص  ِ(
 . َُُ/ُ( مغيي الم وب  ّ(
 .ّّٖ( ال رهاف ص  ْ(
 . ّٕ/ٖكويظر : الزوادة كا ةساف  ِِْ( ا تواف ص  ٓ(
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وككف  مركرؾ  زود مصاة نا لل ، كجاز جعمل  ما ووا ؿ الةاؿ ، يفك الةاؿ 
صعض مصاة ض لصاة اا ، ك يكل لكج زود لما ةصؿ المركر ، يٌف ةدكث 

كسومض  ك كاسطض س  نا  ك كجكد ممركر  ل فوككف (زود(   وككف  جٌ  المركر ج
ا عيل ؛ كيفك ةدكث المركر   ا ج وككف  جٌ لةدكذل  ك عكإن ،  كجكد مارٍّ  وإن

فوككف  ةدهما ووا ؿ ا خر في ةصكؿ ةدكث المركر ، فتككف معايي 
ا لصاؽ كالس  وض كالتعموؿ كالمصاة ض كالةالوض كالعكض كالت عوض ككذلؾ 

د ؛ ييكاا جموعنا تدخؿ إمف معي  معي  الكسومض  ك الكاسطض معي  كاة
 ارت اط  يّ   يّ  ك تعمؽ  يّ   يّ 

لمعي   ك يكاا لـ ترد  جٌ ، فال اّ  ذف لوست مف الةركؼ الم تركض 
ككؿ المعايي  . اكاةد ،  اع  ايكل ا لصاؽ ييكل ومذؿ  ةرب المعايي  لوا

اتل  ك ما المذككرة كغورها تدخؿ جموعاا إمف هذا المعي   ك إمف مرادف
 .كاف مف  لكازمل 

تودـ  فك جماكر اليةاة زعمكا  فك ال اّ في الور ف الكروـ كردت كةد 
 معاي  الةركؼ ا توض :  معي  (ًمف( ك(عف( ك(في( ك(مع( ك(عم ( ك( ل ( 

في  عياا ، كيةف يتساّؿفي المغض  لعاظ تع ر ك معاف  يخر لـ وكف لاا 
ـٌ  ذف لاا  لعاظاا الخاصض المع ٌ  كايتالوسـ ايكؿ :  يكل  ذا معايي  رة عياا فًم

كهذا ما ج ر عياا  العاظاا ؟ ع كر عياا الور ف الكروـ  معظ ال اّ كلـ وع ٌ 
 ذا   عإاـ ل عض ظاورنا ، الماـ  جٌ  ا جا ض عيل كلك كافوستطوع اليةاة 

 تجر   عإاـ كادع   فك الور ف الكروـ ةد  لةف فع كر عف المعايي  غور
 هذا اجدعاّ  جٌ  لعاظاا ، ككإع ايلعاظ في غور مكاإعاا ، كما جر ه عم  

، كهذا في الور ف الكروـ ةركؼ  يخر ةركؼ  معايي اجدعاّ  مجيّ 
ا  كاؿ الذم فول يوؿ مف كتاب ا الذم ج واتول ال اطؿ مف  وف ودول كج 

  جٌ  ةؿح ف ج وي مف خمعل الذم كإع كؿ لعظ في مكايل مف دكف زوادة كج يوصا
 إلغاّ فكرة مجيّ الةركؼ  عإاا  معي   عض في كتاب ا ،  مكا الوسـ 
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 لعاظ خاصض تع ر عياا فاي  ف لاا لـ وكف  مف هذه المعايي التيالذايي 
كاف مف لكاـز معي   هي ماصةت معايي السواؽ كلوست معايي ال اّ  ك 

    ايصالض .ال اّ ا لصاؽ الذم تدؿ عمول 
ةرؼ عطؼ تعود الترتوب مع التراخي ، كهي لوست مف ثيـٌ : -ُْ

ةاؿ المرادم : ((ذيـك : ،  معياها المذككر ج تعود  جٌ الةركؼ الم تركض ،  م : 
ةرؼ عطؼ و رؾ في الةكـ  ، كوعود الترتوب  مامض ، فإذا ةمتى : ةاـ زود ذيـك 

هب الجماكر ، كما  كهـ  ذيتى  افك الذايي  عد ايكؿ  مامض ، هذا مذ، عمرك 
لػ(ذيـك( ذّذض معاف ، فود اختموكا فود مع ذلؾ  ل يٌ   جٌ  (ُ( لكه((خّؼ ذلؾ تاكٌ 

واتي في الور ف الكروـ زائدة ، ك معي  الكاك ، كاستئيافوض ، كفوما   مجوئاا ةوؿ
 (ِ( دراسض ل كاهد هذه المعايي

ـك( زائػػػدة فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : ( ةوػػػؿجعماػػػا زائػػػدة : -ُ كعمػػػ   مجػػػيّ (ذيػػػ
تك   ذا إاةٍت عمواـي ايرضي  مػا رىةي ىػٍت كإػاةٍت عمػواـ  ملعكا ةى الذّذًض الذوف خي

ـٍ  ظىيحػػػكٍا  ىف  يعيسيػػػاي ػػػاى ًمػػػفى المٌػػػًل ً جٌ كى ٍمجى ـٍ ًلوىتيك يكٍا(}التك ػػػض :  جك مى مىػػػٍوًا ـك تىػػػابى عى ً لىٍوػػػًل ذيػػػ
اػا ادة استيادنا  لػ   فك ( ذا(  ػرطوض ج  ػد مػف  ف وكػكف لكةوؿ  اذه الزو {ُُٖ

( كج وصػم  هػذا  ف وكػكف ةكلػل ( جكاب ، كج جكاب لاا هيػا  جٌ  ـٍ مىػٍوًا ـك تىػابى عى ذيػ
، ض  فك جكاب ( ذا( هيػا مةػذكؼ  عد جعؿ (ذيـك( زائدة ، كالةووو هك الجكاب  جٌ 

وصػرح  ػل  هػؿ  ، كهذا ما لكروـككذورنا ما جاّ جكاب ( ذا( مةذكفنا في الور ف ا
المغػػض  يعسػػاـ كةػػد تطرةػػتي  لػػ  هػػذا الةػػذؼ فػػي كتػػا ي : دراسػػات فػػي اليةػػك 

جػكاب افك كةػد ذكػرتي  ػ، الور يي كذكرتي لل  كاهد كذورة مياا ال ػاهد المػذككر 
                                                 

 .ِْٔ( الجي  الدايي ص  ُ(
كمغيػػػي  ِّْ-ِْٔكالجيػػػ  الػػػدايي ص  ُِٓ-ِْٗ( ويظػػػر : رصػػػؼ الم ػػػايي ص  ِ(

كالزوػػادة  ِْٓ-ِْْكا توػػاف ص  ُْٖ-ّٖٗكال رهػػاف ص  ُُٖ-ُُٕ/ُالم وػػب 
لمػػػػدامغايي ص  كويظػػػػر مػػػػف كتػػػػب الكجػػػػكه : الكجػػػػكه كاليظػػػػائر ٖٓ-ّٖ/ٖكا ةسػػػػاف 

ا  ٕٖكميتخ ل ةرة العوكف ص  ٕٖكيزهض ايعوف ج ف الجكزم ص  ُُٓ   وإن
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ػػ : تػػاب عمػػواـ ( ذا( مةػػذكؼ توػػدوره لدجلػػض (ذػػـ تػػاب عمػػواـ( عموػػل ،  ؼى ذً ، كةي
ككػػػاف ذلػػػؾ فومػػػا وعاػػػـ مػػػف السػػػواؽ لإل ػػػارة  لػػػ   فك التك ػػػض عمػػػواـ ، تػػػاخرت 

ػػ ف  عػػدهـ فػػي الصػػ ر كعػػدـ جمتةػػاف هػػذه الصػػعكة المختػػارة ، كلوككيػػكا ةػػدكة لمى
ذكرتل هيػاؾ  فك جػكاب  ل  ما ، ك إوؼ  الواس مف رةمض ا س ةايل كتعال 

استواسػكا ،  ك وئسػكا ،  ك ةدرتل ،  ػؿ جػاز  ف وكػكف : ما غور وككف  ( ذا( ةد
 ك غوػػر ذلػػؾ ، ، ةيطػػكا ،  ك ةػػالكا فػػي  يعسػػاـ  لػػف وتػػكب ا عيكػػا ،  ك همكيػػا 

المػّر  لةكمػض مػا ، كلوػذهبلسػ ب ك كلػـ وصػرح  ػل  فا س ةايل  خع  الجػكاب
 .في تودوره كؿ مذهب 

ج تعود الترتوب ،  م :  مجيّ (ذيـك( ةوؿ :  جعماا  معي  الكاك-ِ
ـٍ ذيـك ةيٍميىا ًلٍممىآلًئكىًض : ) تعال  وكللك معي  الكاك تككف  ككٍريىاكي ـٍ ذيـك صى مىٍويىاكي لىوىٍد خى كى

(}ايعراؼ :  ـٍ وىكيف ملفى السكاًجًدوفى ديكٍا ً جك ً ٍ ًموسى لى ـى فىسىجى ديكٍا  دى ةكلل ك {ُُاٍسجي
(}وكيس : تعال  : (فىًإلىٍويىا مىٍرًجعي  ا وىٍععىميكفى مى  مى {  معي  : ْٔايـٍ ذيـك الٌملي  ىًاوده عى

مىؽى السكمىاكىاًت كىايىٍرضى ًفي  ـي الٌملي الكًذم خى كا  اود ، كةكلل تعال  : (ً فك رى ككي
مى  اٍلعىٍرًش(}ايعراؼ :  { وعيي : كاستكل عم  ًْٓستكًض  ىوكاـو ذيـك اٍستىكىل عى

اىا(}الزمر : ، كةكلالعرش  ٍكجى عىؿى ًمٍياىا زى مىوىكيـ ملف يكٍعسو كىاًةدىةو ذيـك جى ل تعال  : (خى
ٔ}  

ذيـك : كهي مف الةركؼ الاكامؿ كمعياها العطؼ ، ةاؿ الرمايي : ((
ةاـ زود ذيـك عمرك ، : كهي تدؿ عم  التراخي كالمامض ، كذلؾ يةك ةكلؾ 

لىوىٍد )، ك مكا ةكلل تعال   : كالمعي   فك عمرنا ةاـ  عد زود ، ك وياما مامض  كى
ـٍ وىكيف  ديكٍا ً جك ً ٍ ًموسى لى ـى فىسىجى ديكٍا  دى ـٍ ذيـك ةيٍميىا ًلٍممىآلًئكىًض اٍسجي ككٍريىاكي ـٍ ذيـك صى مىٍويىاكي خى

( كايمر  السجك  د كاف ة ؿ خمويا ، فعول ذّذض  ةكاؿ لمعمماّ ، ملفى السكاًجًدوفى
 ةدها :  فك التودور : كلود خمويا   اكـ  دـ كصككرياه ، ذـ ةميا لممّئكض اسجدكا 

وكـ كذا لل ، فجاّ عم  ةد كّـ العرب ، كذلؾ  يكاـ ووكلكف : يةف هزمياكـ 
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ةع ها هيا في كالذايي :  فك الترتوب ك ...  ككذا ،  م :   اؤيا هزمكا   اّكـ
 (ُ( كالذالث :  فك (ذيـك( كةع هيا مكةع الكاك ج تراكاما في العطؼ((...  الخ ر

...  كالسورافي كايخعش كةطرب...  ((كذهب العراّالمرادم :  ةاؿك  
مىوىكيـ ملف يكٍعسو كىاًةدىةو ذيـك  تلب كميل عيدهـ : (خى ـك(  ميزلض الكاك ج تيرى  ل   فك (ذ

عىؿى  اىا(}الزمر : جى ٍكجى كةد ...  { كمعمكـ  فك هذا الجعؿ كاف ة ؿ خمويأًمٍياىا زى
اىا( عم   فك (ذـ( في ا وض  ٍكجى عىؿى ًمٍياىا زى ةمؿ  عإاـ ةكلل تعال  : (ذيـك جى
لترتوب ايخ ار ، كةوؿ  خرج ذروض  دـ مف ظاره كالذىرل ، ذـ خمؽ  عد ذلؾ 

ـك( عم    كةد ردك  (ِ(صماا مف الترتوب في الزماف((ةكاّ ، فعم  هذا تككف (ذ
ا ف ه اـ المذهب المذككر الميسكب  ل  ايخعش مؤكدنا مجوئاا لمترتوب في 

 (ّ(كؿ  كاهدها
كةاؿ الزمخ رم في تعسور ا وض التي في الزمر : ((فإف ةمتى ما كجل 

اىا( كما وعطول مف معي  التراخي ، ةمتي  ٍكجى عىؿى ًمٍياىا زى : هما  ةكلل : (ذيـك جى
عم  كةدايوتل كةدرتل ، ت عوب هذا  جممض ا وات التي عدكدها داجً   وتاف مف

 فك   دـ ، كخمؽ ةكاّ مف ةصوراه ،  جٌ الخمؽ العائت لمةصر مف يعس 
 ةداهما جعماا ا عادة  مستمرة ، كايخرل لـ تجر  اا العادة ، كلـ تيخمىؽ 

في ككياا  وض ، ك جمب   يذ  غور ةكاّ مف ةصورم رجؿ ، فكاف  دخؿ
 لعجب السامع فعطعاا  ػ(ذيـك( عم  ا وض ايكل  ؛ لمدجلض عم   م اويتاا فإّن 
كمزوض ، كتراخواا عياا فوما ورجع  ل  زوادة ككياا  وض ، فاك مف التراخي في 
الميزلض ، ج مف التراخي في الكجكد ، كةوؿ : (ذـ( متعمؽ  معي  كاةدة ، 

                                                 

 . َُِ-ُُٗ( معايي الةركؼ ص  ُ(

 .َّْ-ِْٕ( الجي  الدايي ص  ِ(

 . ُُٖ-ُُٕ/ُ( ويظر : مغيي الم وب  ّ(
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مف يعس كاةدة ، ذـ  ععاا ا  زكج ، كةوؿ :  خرج ذروض  كايكل ةوؿ : خموكـ
  (ُ(  دـ مف ظاره كالذىرل ، ذـ خمؽ  عد ذلؾ ةكاّ((

كةاؿ الزرك ي : (((ذيـك( لمترتوب مع التراخي ، ك مكا ةكلل تعال  : 
ا ذيـك اٍهتىدىل(}طل :  اًلةن يلي لىغىعكاره للمىف تىابى كى مىفى كىعىًمؿى صى الاداوض { ك ِٖ(كىاًع

كةد تاتي لترتوب ...   سا وض عم   ذلؾ ، فالمراد : ذـ داـ عم  الاداوض
ـٍ ذيـك الٌملي  ىًاوده  ايخ ار ج لترتوب المخ ىر عيل كوكلل  تعال  : ((فىًإلىٍويىا مىٍرًجعياي

(}وكيس :  ا وىٍععىميكفى مى  مى ـٍ ذيـك تيك يك ْٔعى كٍا رى ككي ٍا { كةكلل تعال  : (كىاٍستىٍغًعري
م : ةد رٌ { كتوكؿ : زود عالـ كروـ ذـ هك  جاع ، ةاؿ ا ف  ى ًَٗ لىٍوًل(}هكد : 

كوكلل تعال  : ...  تجي (ذيـك( كذورنا لتعاكت ما  وف رت توف في ةصد المتكمـ
عىؿى الظحميمىاًت كىاليحكرى ذيـك الكًذوفى  اكىاًت كىايىٍرضى كىجى مىؽى السكمى ٍمدي ًلٌمًل الكًذم خى  (اٍلةى

(}اييعاـ :  كٍا ً رى لًاـ وىٍعًدليكفى { فػ(ذيـك( هيا لتعاكت رت ض الخمؽ كالجعؿ مف ُكىعىري
ـى اٍلعىوى ىضى }...  رت ض العدؿ ا ُُكمذمل ةكلل تعال  : (فىّ اٍةتىةى ا  ىٍدرىاؾى مى مى { كى
ةى ىضو }ُِاٍلعىوى ىضي } { وىًتومنا ذىا ُْ{  ىٍك ً ٍطعىاـه ًفي وىٍكـو ًذم مىٍسغى ىضو }ُّ{ فىؾح رى
ٍورى ىضو } ٍترى ىضو }ُٓمى ٍكا ُٔ{  ىٍك ًمٍسًكوينا ذىا مى تىكىاصى ييكا كى { ذيـك كىافى ًمفى الكًذوفى  مى

ًض(}ال مد :  مى ٍكا ً اٍلمىٍرةى تىكىاصى ٍ ًر كى  { دخمت ل واف تعاكت رت ض العؾٌ ُٕ-ًُُ الصك
كٍا  كذكر غوره في ةكلل تعال  :...  كا طعاـ مف رت ض ا وماف (ذيـك الكًذوفى كىعىري
(}اييعاـ :  {  فك (ذيـك( دخمت ل عد ما  وف الكعر كخمؽ ًُ رى لًاـ وىٍعًدليكفى

كعم  ذلؾ جرل الزمخ رم في مكاإع كذورة مف ...  ت كايرضاك االسم
ةواؼ : كةكلل تعال  : (ً فك الكًذوفى ةىاليكا رى حيىا المكلي ذيـك اٍستىوىاميكا(}اي...  الك اؼ

 عيي  فك اجستوامض ...  { ةاؿ :  كممض التراخي دلت عم  ت اوف الميزلتوفُّ
كميل ةكلل   (ِ(عم  الخور م اويض لميزلض الخور يعسل ؛ ييكاا  عم  مياا ك فإؿ

                                                 

 َُْ-َْٗ/ٗكويظر : الدر المصكف  َُُ/ْ( الك اؼ  ُ(

 . ٖٕ/ّ( الك اؼ  ِ(
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ةىدكرى } { ذيـك ةيًتؿى كىٍوؼى ُٗ{ فىويًتؿى كىٍوؼى ةىدكرى }ُٖتعال  : (ً يكلي فىككرى كى
(}المد {  ف ةمتى : ما معي  (ذيـك( الداخمض  في تكرور الدعاّ؟ َِ-ُٖذر : ةىدكرى

كاعمـ ...  (ُ(ة الذايوض مف الدعاّ   م، مف ايكل ةمتي : الدجلض عم   فك الكرك 
 يكل  اذا التودور ويدفع اجعتراض  افك (ذيـك( ةد تخرج عف الترتوب كالمامض 

 (ِ( كتصور كالكاك((
ةاؿ المالوي : ((ذيـك : كلاا في الكّـ  :ا تدائوض   كجعماا استئيافوض -ّ

...  مكإعاف ، المكإع ايكؿ :  ف تككف ةرؼ عطؼو معردنا عم  معرد
ةرؼ ا تداّ عم  اجصطّح الذايي :  ف تككف ةرؼ ا تداّ ،  مكا  ف تككف 

مكا ا تداّ كّـ ، فايكؿ يةك  ف  ،  م : وككف  عدها الم تد  كالخ ر ، كاع
 ةكؿ لؾ : اإرب زودنا ذـ  يت تترؾ الإرب ، كميل ةكلل تعال  :  توكؿ :

(}اييعاـ  : ( ًمف كيؿل كىٍربو ذيـك  ىيتيـٍ تيٍ ًركيكفى ٍياىا كى وكيـ مل مكا ْٔةيًؿ الٌملي وييىجل { كاع
ا تداّ كّـ كوكلؾ : هذا زود ةد خرج ، ذـ  يكؾ تجمس ، ةاؿ ا عز كجؿ : 

(}المؤميكف :  اًلًووفى ـٍ  ىٍعدى { ذـ ةاؿ  عد ذلؾ (ذيـك  ً ُْ(فىتى ىارىؾى المكلي  ىٍةسىفي اٍلخى يككي
ولتيكفى } (}المؤميكف : ُٓذىًلؾى لىمى ـٍ وىٍكـى اٍلًووىامىًض تيٍ عىذيكفى { كةد ُٔ-ُٓ{ ذيـك ً يككي

، كذلؾ ورجع هذا  ل  عطؼ الجمؿ ،  ذا كاف الجممتاف في كّـ كاةد 
ةوث ودؿ  ي الجمؿ اجيعصاؿ في المراد  جٌ  ةسب  رادة المتكمـ ، كايظار ف

 (ّ( موصكد الكّـ كاةد ، فاعمـ ذلؾ كا المكفؽ  ميلل(( الدلوؿ عم   فك 

                                                 

 .ّٕٔ/ْ( الك اؼ  ُ(

 َْٖ-ّٖٗ( ال رهاف في عمـك الور ف ص  ِ(

 . ُِٓ-َِٓ( رصؼ الم ايي ص  ّ(
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كةد يوؿ المرادم كّـ  المالوي  يصل  عد  ف  يس ل  لول كةاؿ : ((كج 
يكما هي ةرؼ عطؼ تعطؼ جممض عم  جممض ،  وص  ككياا ةرؼ ا تداّ ، كاع

 (ُ( كما تعطؼ معردنا عم  معرد((
ر  إافاا  ل  التي تودـ ذّذض معايي  ي كةد اختمؽ العوركز  ادم  خى

ةاؿ : ((ذيـك : ةرؼ عطؼ ووتإي تاخر ما  عده عما ة مل ،   مكا ذكرها ، فود 
تاخورنا  الذات  ك  المرت ض  ك  الكإع ، كذيمكت لغض فول ، كةد كرد في الور ف 

 عم  ستض  كجل  :
 .ايكؿ : لمعطؼ 
(}اييعاـ : الذايي : لمتعجب  كٍا ً رى لًاـ وىٍعًدليكفى  { ُ: (ذيـك الكًذوفى كىعىري
 الذالث : لّ تداّ .

 الرا ع :  معي  الكاك .
 { ُٕ(}ال مد : : (ذيـك كىافى ًمفى الكًذوفى  مىييكا معي  (مع( الخامس : 

(ذيـك { ِٗ(}ال ورة : ذيـك اٍستىكىل ً لى  السكمىاّ: (السادس :  معي  (ة ؿ( 
(}الصافات :  ًةوـً ـٍ جلى  اٍلجى   (ِ({ًٖٔ فك مىٍرًجعىاي

ـي  كت عل الكعكم  جٌ   يكل جعماا  معي  (ة ؿ( في ةكلل تعال  : (ً فك رى ككي
مى   مىؽى السكمىاكىاًت كىايىٍرضى ًفي ًستكًض  ىوكاـو ذيـك اٍستىكىل عى الٌملي الكًذم خى

، كما العرش عم   استكائل {  م : فعؿ ذلؾ ة ؿْٓاٍلعىٍرًش(}ايعراؼ : 
فوما كاج تداّ ، كالكاك ، ك  ةد تودـ الكّـ عم  معايي : العطؼ ،ك   (ّ(ةاؿ

 ال اةوض .واتي دراسض ل كاهد المعايي المذككرة 

                                                 

 .ِّْ( الجي   الدايي ص  ُ(

 . ّْْ/ِ(  صائر ذكم التمووز  ِ(

 .ُِٕ-َِٕ( الكموات ص  ّ(
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مىؽى جعؿ (ذيـك(  معي  التعجب في ةكلل تعال  -ُ  ٍمدي ًلٌمًل الكًذم خى : (اٍلةى
كٍا ً رى لًاـ  عىؿى الظحميمىاًت كىاليحكرى ذيـك الكًذوفى كىعىري السكمىاكىاًت كىايىٍرضى كىجى

) ذيـك ((فإف ةمت : عّـ عطؼ ةكلل : ( ةاؿ الزمخ رم : {ُ}اييعاـ : وىٍعًدليكفى
ٍمدي ًلٌمًل(}العاتةض :  ( ةمتي :  مكا عم  ةكلل : (اٍلةى كٍا ً رى لًاـ وىٍعًدليكفى { ِالكًذوفى كىعىري

 م  ما خمؽ ؛ ييكل ما خمول  ٌج كغورها عم  معي   فك ا ةووؽ  الةمد ع
مكا عم  ةكلل :  يعمض ، ذـ الذوف كعركا  ر اـ وعدلكف ، فوكعركف يعمتل ، كاع

مىؽى السكمىاكىاًت(}ال ورة :  { كغورها عم  معي   يكل خمؽ ما خمؽ مما ج ُْٔ(خى
وودر عمول  ةد سكاه ذـ هـ وعدلكف  ل مما ج وودر عم   يّ ميل ، فإف 

  ل  عد كإكح  وات ةدرتل ف وعدلكا ةمتى : فما معي  (ذيـك( ؟  ةمتي : است عاد 
يف ومتركا فول  عد ما { است عاد ِـ تمتركف(}اييعاـ  : ، ككذلؾ : (ذيـك  يت

  (ُ(ذ ت  يكل مةوواـ كمموتاـ ك اعذاـ((
((كةكلل تعال  : (ذيـك( دالض عم  ة   فعؿ الذوف كةاؿ ا ف عطوض : 

تورر ، ك واتل  كعركا ؛ يفك المعي  :  فك خمول السمكت كايرض كغورهما ةد
ـك  عد هذا كمل عدلكا  ر اـ ، كهذا كما  ةد سطعت ، ك يعامل  ذلؾ ةد ت وف ، ذ

توكؿ : وا فّف ،  عطوتؾ ك كرمتؾ ك ةسيتي  لوؾ ذيـك ت تميي ،  م :  عد 
كلك كةع العطؼ في هذا كيةكه  الكاك لـ ومـز التك وه  ل ،كإكح هذا كمٌ 
 (ِ((( كمزكمل  ػ(ذيـك(

واف اييدلسي ةكؿ الزمخ رم كةكؿ ا ف عطوض ذيـك ةاؿ : كيوؿ   ك ة
((كهذا الذم ذهب  لول ا ف عطوض مف  ف (ذيـك( لمتك وه كالزمخ رم مف  فك 
يكما التك وه  ك  (ذيـك( لّست عاد لوس  صةو  ؛ ييكاا لـ تكإع لذلؾ ، كاع

 ةدنا مف اجست عاد معاكـ مف سواؽ الكّـ ج مف مدلكؿ (ذيـك( ، كج  عمـ 

                                                 

 .ْ/ِ( الك اؼ  ُ(

 . ِٔٔ/ِ( المةرر الكجوز  ِ(
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جممض اسموض  ممامض في الزماف ، كهي عاطعضاليةكووف ذكر ذلؾ  ؿ (ذيـك( هيا ل
ٍمدي ًلٌمًل( (ُ(موض(( عم  جممض اس  وعيي عم  ةكلل  تعال  : ((اٍلةى

كا( (ذىـك( هذه لوست لمترتوب   كةاؿ الةم ي : ((ةكلل : (ذيـك الكًذوفى كىعىري
يكما هي لمتراخي  وف  يكما  (ِ( ((المرت توفالزمايي ، كاع كما ةالل   ك ةواف : ((كاع

التك وه  ك اجست عاد معاكـ مف سواؽ الكّـ ج مف مدلكؿ (ذيـك((( ومذؿ عوف 
، كالظاهر  فك (ذيـك( لمترتوب الزمايي كما ةاؿ   ك ةواف ، الةوووض كالصكاب 

رض ، يفك الذوف كعركا  ر اـ كعدلكا  ل غوره كاف  عد خمؽ السماكات كاي
كسكاّ كايت لمتراخي في الزماف  ك التراخي في المرت ض فاي في كّ الةالوف 

 ايكاا تككف عاطعض لمترتوب عم  ما تودماا ،  كالعوركز  ادم يعسل عركؼ (ذيـك( 
 عاطعض لمترتوب كالتراخي في الزماف  ك المرت ض .

ـى اٍلعىوى ىضى }-ِ { ُُجعؿ (ذيـك(  معي  (مع( في ةكلل تعال  : (فىّ اٍةتىةى
ا اٍلعىوى ىضي } ا  ىٍدرىاؾى مى مى ةى ىضو }ُِكى { ُْ{  ىٍك ً ٍطعىاـه ًفي وىٍكـو ًذم مىٍسغى ىضو }ُّ{ فىؾح رى

ٍورى ىضو } ا ذىا مى ٍترى ىضو }ُٓوىًتومن فى الكًذوفى  مىييكا { ذيـك كىافى مً ُٔ{  ىٍك ًمٍسًكوينا ذىا مى
ًض(}ال مد :  مى ٍكا ً اٍلمىٍرةى تىكىاصى ٍ ًر كى ٍكا ً الصك تىكىاصى ك(ذيـك( هيا عاطعض { ُٕ-ُُكى

كىافى ًمفى (((ذيـك ةاؿ الزمخ رم : كما ةاؿ العوركز  ادم ،  معي  (مع( كلوست 
ومض عف العتؽ ( جاّ  ػ(ذيـك( لتراخي ا وماف كت اعده في الرت ض كالعإكاالكًذوفى  مىيي 

  غوره ، كج وذ ت كالصدةض ج في الكةت ؛ يفك ا وماف هك السا ؽ الميودكـ عم
ييكا( هذا (((كةاؿ   ك ةواف :  (ّ(  ل(( عمؿ صال   جٌ  ذيـك كىافى ًمفى الكًذوفى  مى

ـى اٍلعىوى ىضى( كدخمت (ذيـك( لتراخي ا وماف  معطكؼ عم  ةكلل : (فىّ اٍةتىةى
كالعإومض ج لمتراخي لمزماف ، ييكل ج  د  ف وس ؽ تمؾ ايعماؿ الةسيض 

                                                 

 . ّٗ/ْ( ال ةر المةوط  ُ(

 . ِْٓ/ْ( الدر المصكف   ِ(

 .ْٕٓ/ْ( الك اؼ  ّ(
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ا وماف ؛  ذ هك  رط في صةض كةكعاا مف الطائع ،  ك وككف المعي  : ذـ 
عاة ض  مره مف الذوف كافكا المكت عم  ا وماف ؛  ذ المكافاة عمول  كاف في

: ذـ اذكر  يكل  رط في اجيتعاع  الطاعات  ك التراخي في الذكر كايكل ةوؿ 
 (ُ( كاف مف الذوف  ميكا((

مىؽى لىكيـ جعؿ (ذيـك(  معي  (ة ؿ( : في ةكلل تعال  : (-ّ هيكى الكًذم خى
ًموع ان ذيـك اٍستىكىل ً لى  السكمىاّ فىسىككاهيفك سىٍ عى سىمىاكىاتو كىهيكى ً كيؿل مكا ًفي ايىٍرًض جى

ًموـه(}ال ورة  :   ّو عى كايرض كاف ة ؿ وعيي :  فك خمؽ السماكات { ِٗ ىٍي
اجستكاّ عم  العرش ، كهذا كجل مختىمىؽ  درجض امتواز ؛ ييكل تةصوؿ 

ـك( لما كايت لمترتوب  فمف ال دواي  ف وككف ما ة ماا ةاصؿ ةاصؿ ؛ يفك (ٌذ
ةاؿ ، ة ؿ ما  عدها في الزماف  ك الرت ض ، كهذا هك ةالاا في كؿ مكاإعاا 

الةم ي : ((ةكلل تعال  : (ذيـك اٍستىكىل ً لى  السكمىاّ(  صؿ (ذيـك(  ف توتإي 
، فووؿ :   ارة  ل  التراخي  وف رت تي خمؽ تراخونا زمايونا كج زماف هيا 

كالسماّ ، كةوؿ لما كاف  وف خمؽ ايرض كالسماّ  عماؿ  يخر مف  ايرض
جعؿ الج اؿ كال ركض كتودور ايةكات ، كما   ار  لول في ا وض ايخرل عطؼ 

 (ِ(  ػ(ذيـك(  ذ  وف خمؽ ايرض كاجستكاّ  ل  السماّ تراخ((
عاطعض كهي لمترتوب كالتراخي ،  مكا التراخي في  فػ(ذيـك( ج تككف  جٌ 

 الزماف  ك التراخي في الرت ض   
 كتا ي : ج كجكه كج يظائر  الكّـ عم  ةت  في  سطتي حٌتى : -ُٓ

كت وف مف دراستاا هياؾ  فك (ةت ( لوست مف الةركؼ الم تركض   ُُّرةـ  
   عاطعض .في الور ف الكروـ ، ك يىاا لـ ترد فول  جٌ 

                                                 

 . ٗٔٔ/ٖ( ال ةر المةوط  ُ(

 .ِِْ/ُ( الدر المصكف  ِ(
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ةاؿ المرادم :  فك  صؿ معياها ((اجستعّّ ًةًسا كوكلل  عمى :-ُٔ
(}التعال   مىٍواىا فىافو : (ًتٍمؾى   كوكلل تعال  {  ك معين ِٔرةمف : : (كيؿح مىٍف عى

(ال ورة :  مى   ىٍعضو ـٍ عى اي ٍميىا  ىٍعإى { كلـ وذ ت لاا  كذر ِّٓالرحسيؿي فىإك
كةد ذكر لاا اليةاة  (ُ( لكا ما  كهـ خّفل((ال صرووف غور هذا المعي  ،  كتاكٌ 

لتعموؿ وض : المصاة ض  معي  (مع( ، كات استذياّ معي  اجستعّّ المعايي ا 
، ك معي  (عيد( كمكاف (ًمف( ال اّ ،  كتككف مكاف، كالظرفوض  معي  (في( 

دراسض واتي كفوما  (ِ((عم ( المإافض  ل  ا س ةايلكاختمعكا في دجلض 
 ممعايي المذككرة : ل لم كاهد الور يوض التي است ادكا  اا

 :جعمكا مف   كاهد ذلؾ ةكلل  تعال  : المصاة ض  معي  (مع( -ُ
لىػًكفك اٍلً رك مىٍف  مىفى ً الٌمًل  ٍغًرًب كى ـٍ ًة ىؿى اٍلمىٍ ًرًؽ كىاٍلمى لحكٍا كيجيكهىكي (لكٍوسى اٍلً رك  ىف تيكى

مى  ةي لًل ذىًكم اٍلويٍر ى  كىاٍلوىٍكـً ا ًخًر كىالٍ  مىآلًئكىًض كىاٍلًكتىاًب كىاليكً ولوفى كى تى  اٍلمىاؿى عى
ةىاًب(}ال ورة :  ًفي الرل  {ُٕٕكىاٍلوىتىامى  كىاٍلمىسىاًكوفى كىاٍ فى السكً وًؿ كىالسكآًئًموفى كى

: مع ة ل ، ك(مع( تعود لك  راد معي  المصاة ض كما ةالكا لواؿ 
اةل تعود اجستعّّ عم  ال يّ مع التص(عم ( ، كجاكرة كالمالمصاة ض 

مى  ةي لًل(   :  كلـ ووؿسطةل العمكم ، فاي   د تمكينا مف (مع( كلاذا ةاؿ (عى
، ةاؿ ا ف مف ةب الماؿ هك المعي  المراد يفك معي  التمكف مع ة ل ؛ 

 ًّ مف معايي (عم (  ؿ هك استعّّ  عا كر : ((كلوس هذا معي  مستو

                                                 

 .ْٕٔ( الجي   الدايي ص  ُ(
 ُِِكمعػايي الةػركؼ لمرمػايي ص  َِّ،  ََّ( ويظر : تاكوػؿ م ػكؿ الوػر ف ص  ِ(

-ُِْ/ُكمغيػػي الم وػػب  َْٖ-ْٕٔكالجيػػ  الػػدايي ص  ِٖٔ-ِٖٓكايزهوػػض ص 
 ِّٓ-ِٗٓكالكموػػػػات لمكعػػػػكم ص  َِٓكا توػػػػاف ص  ْٕٖ-ْٖٔكال رهػػػػاف  ُْٔ

 .ٕ َُٔ-َُٓ/ٖكالزوادة كا ةساف 
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مجازم  رود تةوؽ ذ كت مدلكؿ مدخكلاا لمعمكؿ متعمواا ؛ ييكل ل عد كةكعل 
 (ُ( وةتاج  ل  تةووؽ((

فك رى كؾى لىذيك  ككذلؾ جعمكا (عم (  معي  (مع( في ةكلل تعال  : (كىاًع
فك رى كؾى لى ىًدودي اٍلًعوىابً  ـٍ كىاًع مى  ظيٍمًمًا ٍغًعرىةو للميكاًس عى كم في { ةاؿ الكعٔ(}الرعد : مى

استعماؿ (عم ( مف دكف (مع( في هذا ال اهد : ((كلاا مزوض عم  (مع( 
 (ِ(  فادتاا التمكف دكف (مع(((

ا ؛ ييكل  راد معي  تمكف الياس مف الظمـ   كاستعمؿ (عم ( هيا  وإن
 ، لوككف المعي  :  يكل س ةايل ذك مغعرة لمياس عم  الرغـ مف  دة ظمماـ 

 ىٍاري : ) كوكلل تعال :  لمتعموؿ  معي  جـ العمض جعؿ (عم (-ِ
افى الكًذمى  ييًزؿى ًفوًل اٍلويٍر في هيدنل للميكاًس كى ىوليىاتو ملفى اٍلايدىل كىاٍلعيٍرةىاًف فىمىف  رىمىإى

ٍف  ىوك  مى  سىعىرو فىًعدكةه مل ا  ىٍك عى مىف كىافى مىًروإن ٍملي كى ـي ال كٍارى فىٍموىصي رى  ىًادى ًميكي اـو  يخى
مى  مىا  كٍا الٌملى عى ًلتيكى لري ًلتيٍكًمميكٍا اٍلًعدكةى كى ـي اٍلعيٍسرى كى ـي اٍلويٍسرى كىجى ويًرودي ً كي ويًرودي الٌملي ً كي

(}ال ورة :  كفى ـٍ تىٍ كيري لىعىمككي ـٍ كى كٍا الٌملى { كال اهد ةكلل تعال  : ُٖٓهىدىاكي ًلتيكى لري (كى
( كا ـٍ مى  مىا هىدىاكي لتودور عيدهـ : لتك ركا ا لما هداكـ ، كلك  راد ا س ةايل عى

لكف ا جؿٌ  ـٌ ويوىكل كعّ  معي  جـ العمض كما زعمكا لواؿ كما ةدكركا ، فوا كوماـ ًل
يكما عدكل فعؿ التك ور  ةرؼ اجستعّّ  ! ما لـ وومل  ةاؿ الزمخ رم : ((كاع

لتك ركا ا ةامدوف عم  ما ةوؿ : ك (عم ( لككيل مإمكينا معي  الةمد كايكل 
كالصةو   ف وواؿ  يكل عدكاه  ػ(عم ( ييكل  راد معياه ج ييكل إمكف  (ّ( ((هداكـ

في كتا ي :  التإموف كماازللالتك ور معي  الةمد ، كةد تكممتي عم  
ّ ةاجض ف، اليصب عم  يزع الخافض كالتإموف مف  دع اليةاة كالمعسروف 

عم  تةروؼ دجلض  ؿ هك ةكؿ  اطؿ ، ككافك الزمخ رم كاليةاة عزمكا ،  لول 
                                                 

 . ُِٗ/ِ( التةرور كالتيكور  ُ(
 .َّٓ( الكموات ص  ِ(
 .ِِٔ/ُ( الك اؼ  ّ(



1514 

 

،  مكا دجلض الععؿ  ك دجلض الةرؼ كيةكه التركوب الور يي في ال اهد المذككر 
ةسف فواؿ  ، كو دك  فك   ا ةواف اييدلسي عوكب عم  كّـ الزمخ رم  كّـ 

ركا ا ةامدوف عم  ما  عد  ف يوؿ كّمل : ((كةكلل : كايكل ةوؿ : كلتك 
، هك تعسور معي  ج تعسور  عراب ؛  ذ لك كاف  تعسور  عراب لـ هداكـ 

كٍا( المإميض معي  الةمد ،  يكما كايت تككف  ًلتيكى لري تكف (عم ( متعمونا  ػػ((كى
متعموض  ػ(ةامدوف( التي ةدكرها ، كالتودور ا عرا ي هك  ف توكؿ : كايكل ةوؿ :  

  التك ور عم  ما هداكـ ، كما ةدكر الياس في ةكلاـ : ةتؿ ا كلتةمدكا ا
(كعب  ف زوادنا عيي ،  م : صرؼ ا زوادنا عيي  الوتؿ ، كفي ةكؿ ال اعر 

 :زهور( 
كع فويا فكارسه    صوركف في طعف اي اهر كالكيم وـك كوركب   الرك

 (ُ(  م : وةكمكف  ال صورة في طعف اي اهر((
التك ور  ل  مععكلل  ػ(عم ( لـ وات مف تإمويل معي  الةمد فتعدم   

يكما هك متاتٍّ مف ةذؼ ما ومكف اجستغياّ عيل ،  ك مف ةذؼ ما ج  ، كاع
، كلغض الور ف ر الور يي فاياؾ  ذف  وجاز في التع و المعي  المراد ،  وخؿٌ 

 .  اذا اليكع مف ا وجاز ال مو،كذورنا الكروـ تموكزت 
(وىػػػا  ىوحاىػػػا : ككػػػذلؾ جعمػػػكا (عمػػػ (  معيػػػ  جـ العمػػػض فػػػي ةكلػػػل تعػػػال   

ويًة حكيىلي  ىًذلكضو  ـٍ كى ـٍ عىف ًدوًيًل فىسىٍكؼى وىٍاًتي الٌملي ً وىٍكـو ويًة حاي ييكٍا مىف وىٍرتىدك ًميكي الكًذوفى  مى
(}المائػػػدة : مىػػػ  اٍلكىاًفًروفى ػػػٍؤًمًيوفى  ىًعػػػزكةو عى مىػػػ  اٍلمي د تياكلػػػتي هػػػذا ال ػػػاهد كةػػػ { ْٓعى

كفوما واتي يص ما ، الخافض : اليصب عم  يزع  يفي كتا  الور يي  الدراسض
لػػل ، ج  ةػػاؿ الزرك ػػي فػػي  ػػاب التإػػموف : ((فإيكػػل ووػػاؿ : ذؿٌ : ((ةمتػػل هيػػاؾ 

ملف مع  التعطػؼ كالتةػيف(( ةػاؿ : ((فإيكػل ووػاؿ : ذؿ  (ِ( عمول ؛ كلكيكل هيا إي

                                                 

 .ْٕ/ِ( ال ةر المةوط  ُ(

 . ٓٓٔ( ال رهاف : ص  ِ(
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مىػػ  لػػل ، ج عموػػل(( وعيػػي  ووػػاؿ هػػذا  ػػوف اليػػاس ، لكػػف ا ةػػد ةػػاؿ : ( ىًذلكػػضو عى
( فممػػاذا ويعتػػٌد  كػػّـ اليػػاس ، كج وعتػػد  كػػّـ ربٌ  ػػٍؤًمًيوفى اليػػاس ؟! كالةوووػػض  اٍلمي

 يكل لوس في ا وض  تإموف ؛ كلػك  راده لجػاّ  معظػل ، كةوػؿ : عػاطعوف عمػواـ 
يكما  راد مف ةكلل : ( ىذً  ( مػا وػدؿٌ ،  ك ةايلوف عمواـ ، كاع ػٍؤًمًيوفى مىػ  اٍلمي عموػل  لكػضو عى

هذا المعظ مف غور تإموف ؛ كهذا مػا  فصػ  عيػل المعسػركف  يعسػاـ الوػائمكف 
 اذ التإػموف . فوػد ةػاؿ الزجػاج : (( م : جػاي اـ لػولف عمػ  المػؤميوف ، لػوس 

كةاؿ ا ف عطوض : ((معياه : متذلموف مف ة ؿ  يعساـ   (ُ(  يكاـ  ذجّ ماايكف((
 ...كةػػػػػػاؿ ال وإػػػػػػاكم  : ((عػػػػػػاطعوف عمػػػػػػواـ متػػػػػػذلموف (ِ( غوػػػػػػر متك ػػػػػػروف((، 

كاستعمالل مع (عم (  مكا لتإميل معي  العطؼ كالةيك ،  ك لمتي ول عم   يكاـ 
كةػػػػاؿ   ػػػػك  (ّ(مػػػػع عمػػػػك ل ط وػػػػتاـ كفإػػػػماـ عمػػػػ  المػػػػؤميوف خاإػػػػعكف لاػػػػـ(( 
ف كاف ايصؿ  الّـ ؛ ييكل إمك  يل معي  الةيك ةواف : ((كعدلم  ػ(عم ( ، كاع

  (ْ(كالعطؼ كايكل ةاؿ : عاطعوف عم  المؤميوف ، عم  كجل التذلؿ كالتكاإع((
تامكؿ ةكؿ   ي ةواف ،  يكل ما الةاجض  ل  هذا التإموف الذم ادعاه ، 
( دجلتػل التػي جعماػا  معيػ  : التػذلؿ  ٍؤًمًيوفى مى  اٍلمي  عد  ف   و  لوكلل : ( ىًذلكضو عى

ايتاػػ   لوػػل  كػػّـ   ػػي ةوػػاف ، هػػك االتعسػػور الصػػةو  الػػذم كالتكاإػػع ، فمػػا 
  طػػػػؿ  ػػػػل ةكلػػػػل  التإػػػػموف مػػػػف ةوػػػػث لػػػػـ و ػػػػعر ، كجػػػػاّ فػػػػي ركح المعػػػػايي 
لآللكسي: ((وعيي  فك كػكياـ  ذلػض ، لػوس يجػؿ كػكياـ  ذجّ فػي  يعسػاـ ؛  ػؿ 

 (ٓ(  رادة  ف وإمكا  ل  عمك ميص اـ ك رفاـ فإومض التكاإع((
                                                 

عرا ل :  ُ(  . ُْٖ/ِ( معايي الور ف كاع

 . َِٖ/ ِ( المةرر :  ِ(

 .ُِّ/ِ(  يكار التيزوؿ :  ّ(

 . َّٗ/ْ، كويظر : الدر المصكف  َّٕ/ّ( ال ةر المةوط :  ْ(

)ٓ  )ّ/ُّّ. 
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ذكػره المعسػركف ، لػك  يروػد التع وػر عيػل  ػا م، ع ػارة فاذا المعي  الذم 
مىػ   ك كجزها ك فصةاا ك دةاا ، فاؿ ومكف  ف وككف غور ةكلل تعال  : ( ىًذلكضو عى

 ) مى  اٍلكىاًفًروفى ٍؤًمًيوفى  ىًعزكةو عى  اٍلمي
ػا : ذؿك عموػل  يستيتج مما مرك ذكره  يكل  كما وواؿ : ذؿك لل ، ووػاؿ  وإن

لةاؿ في (رغب( وواؿ : رغب فػي كػذا ، كووػاؿ : رغػب عػف كػذا ، ، كما هك ا
في الوكؿ ايكؿ  ، ككؿح في مكإعل كسواةل كةسب المعي  الموصكد  ، فالذؿٌ 

كرهنػا ، ك ػرغـ  يعػل ،  ستكايض ، كج وصػدر مػف صػاة ل  جٌ خإكع كا ، هك ذؿٌ 
لتكاإػع في الوكؿ الذايي ، وجيّ  طكعنا ؛ ييكػل ذؿ و تغػي  ػل صػاة ل ا كالذؿٌ 

وف ، كخعػػض الجيػػاح  خكايػػل المػػؤميوف ا تغػػاّ مرإػػاة ا ، فػػالعرؽ  ػػوف الػػذلٌ 
كاإ   ، كمف الإركرم جدكا في هذا المواـ  ف   ور  ل  ةإوض  مامػض ، لػـ 

 ػػوكع تركوػػب معػػوكف،  يمػػا وػػاتي مػػف  ويت ػػل عمواػػا اليةػػاة كالمعسػػركف ، كهػػي  فك 
التركوػػب ، فػػإذا  يروػػد التع وػػر عػػف  ػػوكع معيػػاه الػػذم وتطمػػب التع وػػر عيػػل  اػػذا 

معي   خر غور  ائع  ، كجب التع ور عيل  تركوب  خر وكافؽ هذا المعي  ، 
ف يدر استعماؿ هذا التركوب ، كةد تكػكف ذمػض معػاف اسػتعمماا الوػر ف الكػروـ  كاع
، لكيل لـ وستعمماا العرب في  عرهـ ، كج في يذرهـ ؛ لذلؾ كرد هذا التركوب 

معػػايي التػػي لػػـ وتطػػرؽ  لواػػا  ٌج  كلػػـ وػػرد فػػي كّماػػـ ، كمػػف ال فػػي كػػّـ ا ،
فػػي  ركوػػب المع لػػر عيػػل ، لػػـ وػػرد  جٌ الوػػر ف الكػػروـ ؛ ممػػا اةتإػػ   ف وكػػكف الت

مىػػػػ   كتػػػػاب ا ، هػػػػك ةػػػػكؿ ا تعػػػػال  الػػػػذم توػػػػدـ دراسػػػػض مدلكلػػػػل :  ( ىًذلكػػػػضو عى
) مى  اٍلكىاًفًروفى ٍؤًمًيوفى  ىًعزكةو عى  اٍلمي

كوي غػػػػي هيػػػػػا اسػػػػتعماؿ طروػػػػػؽ التعسػػػػور ج طروػػػػػؽ التإػػػػموف ، فمػػػػػف 
مر مو ػكؿ مف غور تإموف ، كهذا  المعركؼ  ف التعسور وذكر المعي  المراد 

، يف الوصد ميل فاـ المعي  ، ج  ل اس المعػظ دجلػض تعػدؿ دجلتػل ايصػموض ، 
ػػمةمٌ   ك تةػػؿٌ  مىػػ  اٍلمي ( الػػذؿ يعسػػل اػػا ، فػػالمراد مػػف ةكلػػل تعػػال  : ( ىًذلكػػضو عى ٍؤًمًيوفى

وف ،  م :  معظػػل كمعيػػاه المعجمػػي ،  ايكػػل وػػدؿ عمػػ  الخإػػكع كاجسػػتكايض كالملػػ
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 فك الور ف الكروـ   ّغػض تراكو ػل ك سػالو ل رسػـ ميػل   جٌ  (ُ(ما كاف إد (العز( 
( صػػكرة جمومػػض مؤلعػػض مػػف إػػدوف ؛ لكيامػػا  كمػػف ةكلػػل : ػػاًفًروفى مىػػ  اٍلكى ( ىًعػػزكةو عى
التع ور الور يي متآلعوف متعايووف ؛ عم  خّؼ مػا عيػًرؼ عيامػا فػي ظارا في 

ف تيػافرا مػف جايػب ، تجاذ ػا مػف جايػب  كّـ ال  ػر ؛  ذ جعمامػا كوط ػوف ، كاع
 دجلتػػل ، كمػػف  جػػؿ  ف و ػػولف  ػػافك هػػذا   خػػر ، فوػػد اسػػتعمؿ الوػػر ف لعػػظ الػػذؿٌ 

ػػػا ج ك رهنػػػا ، عػػػدكاه الػػػذم اتصػػػعت  ػػػل الصػػػعكة المختػػػارة ، ةػػػد جػػػاّ مػػػياـ طكعن
مىػػ    ػػ(عم ( ، ذػػـ كصػؼ الوػػكـ  يعسػاـ  مػػا ويػػاةض معيػ  الػػذؿ فوػاؿ: ( ىًعػػزكةو عى

( لوؤكلد طكاعوض ذلاـ تجاه  خكاياـ المؤميوف   اٍلكىاًفًروفى
فاػػذه الصػػكرة الجمومػػض التػػي رسػػماا الوػػر ف الكػػروـ ، وجػػب  ف يعرإػػاا 

 .(ِ( ((لمياس كما هي ، ج  ف ي كهاا  التإموف
ػا جعماا  معي  ال اّ : -ّ مى كجعمكها  معي  ال اّ في ةكلػل تعػال  : (كى

(}التككور :  ػػػػًيوفو مىػػػػ  اٍلغىٍوػػػػًب ً إى ايي : ((كةػػػػد كإػػػػعكها لرٌمػػػػؿ ا{ ةػػػػاِْهيػػػػكى عى
( تاكلكا ةراّة مف ةر  : مكإع ال اّ ، كعم  ذلؾ  مىػ  اٍلغىٍوػًب ً ظىيًػوفو مىا هيػكى عى (كى

اؿ : ظييػػػتي عموػػػل  كػػػذا ،  م : اتامتػػػل ،  الظػػاّ ،  م :  الغوػػػب ؛ ييكػػػل ج ووػػػ
(  الإػاد فػػ(عم ( فػي مكإػعاا ؛  ػًيوفو مى  اٍلغىٍوػًب ً إى مىا هيكى عى فامكا مف ةر  : (كى

)) مىػ  اٍلغىٍوػبً كالصػةو   فك (ّ(ييكل ووػاؿ : إػييتي عموػل  كػذا ،  م :  خمػتي ( (عى
 روػػػػػد مياػػػػػا معيػػػػػ  اجسػػػػػتعّّ فػػػػػي  ييكػػػػػل (ْ(((متعمػػػػػؽ  ػػػػػػ(ظيوف(  ك ( إػػػػػيوف(

الوػػػراّتوف ، ةػػػاؿ ا ػػػف عا ػػػكر : ((كةػػػرؼ (عمػػػ ( فػػػي هػػػذا الكجػػػل لّسػػػتعّّ 
                                                 

 . ُّٔ(  ويظر : مواووس المغض ص  ُ(

( اليصب عم  يزع الخافض كالتإموف مف  دع اليةاة كالمعسروف ، الم ةث السادس  ِ(
 ، المطمب الذايي :  كاهد التإموف في الور ف الكروـ ، ال اهد الرا ع .

 .ُِِ( معايي الةركؼ ص  ّ(

 .َٕٕ/َُ( الدٌر المصكف  ْ(
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مىػػػػػ  اليكػػػػػاًر  المجػػػػػازم الػػػػػذم  معيػػػػػ  الظرفوػػػػػض يةػػػػػك ةكلػػػػػل تعػػػػػال  : ( ىٍك  ىًجػػػػػدي عى
 مػػػتاـ فػػػي  مػػػر الغوػػػب ، كهػػػك الػػػكةي  ف ج  {  م : مػػػا هػػػكَُ(}طػػػل : هيدنل

ا  مكغػل هػك الغوػب ج روػب فوػل ، كعكسػل ةػكلاـ : وككف كما  مغػل ،  م :  فك مػ
 (ُ( ائتميل عم  كذا((

مىػي  ىف  ًووػؽه عى ككذلؾ ةالكا  مجوئاا  معي  ال اّ : في ةكلل تعػال  : (ةى
مىػ  المٌػًل ً جٌ  ػؽك(}ايعراؼ :  جك  ىةيكؿى عى { كالتوػدور ةووػؽ  ػاف ج  ةػكؿ ، َُٓاٍلةى

ك سػػػطت الوػػػكؿ فػػػي هػػػذا ال ػػػاهد فػػػي كتػػػا ي : اليصػػػب عمػػػ  يػػػزع الخػػػافض ،  
(  ت ػدود الوػاّ كفتةاػا ، كةػر   كدكيؾ ما كت تػل هيػاؾ : ((ةػر  يػافع (ةووػؽ عمػيك

 (ِ( ال اةكف (ةووؽ عم (  ايلؼ عم   يكاا ةرؼ جر دخمت عم  ( ف(
عػػراّ : ((كفػػي ةػػراّة ع ػػد ا : ةووػػؽ  ػػاف ج  ةػػكؿ عمػػ  ا ، ةػػاؿ ال

ةجػػض مػػف ةػػر  (عمػػ ( كلػػـ وإػػؼ ، كالعػػرب تجعػػؿ ال ػػاّ فػػي مكإػػع (عمػػ ( ، 
 (ّ( رموتي عم  الوكس ك الوكس ، كجئتي عم  ةاؿ ةسيض ، ك ةاؿ ةسيض((

كوعيػػي  وكلػػل ((كلػػـ وإػػؼ(( : لػػـ وإػػؼ (عمػػ (  لػػ  وػػاّ المػػتكمـ ، 
، ك  ػػك جععػػر اليةػػاس (ٓ(، كالط ػػرم (ْ(تاكومػػل هػػذا : ايخعػػش اّ فػػي كت ػػع العػػرٌ 

، ك  ػػك ال ركػػات  ػػف (ِ(، كا ػػف عطوػػض (ُ(، كالكاةػػدم (ٕ(، ك  ػػك عمػػي اليةػػكم (ٔ(
                                                 

 .ُْٓ-ُْْ/َّ( التةرور كالتيكور  ُ(

/ ُ، كالك ؼ عف كجكه العراّات الس ع  ُْٖ( ويظر : معايي الوراّات لأزهرم ص  ِ(
 . ِْٔ، كغوث اليعع ص  َْٕ

 . ِٗٓ/ُ( معايي الور ف  ّ(

 .  ُٕٗ( ويظر : معايي الور ف ص  ْ(

 . ُٗ/ٗ( ويظر : جامع ال واف   ٓ(

 . ُّٔ( ويظر :  عراب الور ف  ص  ٔ(

 .  ّٖ-ّٕ/ ّ( ويظر : الةجض   ٕ(
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 فك (عمػػػ ( هيػػػا  ...كةػػػاؿ ا ػػػف عا ػػػكر (( ةسػػػياا ةػػػكؿ العػػػراّ ( ّ( ػػػف ايي ػػػارم 
 (ْ(  معي  ال اّ((

عيػػػ  ةػػػرؼ مكمػػػا ةالػػػل العػػػراّ ، كمػػػف ت عػػػل وػػػدخؿ فػػػي  ػػػاب تإػػػموف 
ةػػػاؿ   ػػػك ع وػػػدة : ((كمػػػف ةػػػر  (ةووػػػؽ عمػػػ   ف ج  ةػػػكؿ( كلػػػـ ةػػػرؼ  خػػػر ، ك 

 (ٓ(وإؼ (عم (  لول ، فإيكل وجعؿ مجازه مجاز : ةروص عم   ف ج  ةكؿ ((
 كهذا مف  اب تإموف اسـ معي  اسـ  خر . 

كالةوووض  يكل لوس في ا وض  مح تإموف كاف ، ك يكل ج وص   ف تككف 
ال ػػػاّ ، كج (ةووػػػؽ(  معيػػػ  (ةػػػروص(  ػػػؿ لكػػػؿ ميامػػػا دجلتاػػػا  (عمػػػ (  معيػػػ 

المسػػتومض مػػف دجلػػض غورهػػا ، كذمػػض ةوووػػض لغكوػػض ومكػػف  ف يسػػتورئاا مػػف كػػّـ 
العػػرب ، كهػػي  فك ةػػركؼ الجػػر التػػي تتعػػدل  اػػا ايفعػػاؿ ، غال نػػا مػػا تصػػ    

ا ػف معايواا متوار ض ، في كذور مف التراكوب ، كلوست متطا وض ،  كمػا ادعػ  
ي ،  كمػف المعمػكـ  فك العر ػي فػي كّمػل ، كذوػرنا مػا ووصػد معػايي عامػض ، جيٌ 

ومكف  ف وصؿ  لواا  استعماؿ عدة ةركؼ ، مف ذلؾ ما است ػاد  ػل العػراّ : 
((كالعػػرب توػػكؿ : جئػػتي عمػػ  ةػػاؿ ةسػػيض ، كجئػػتي  ةػػاؿ ةسػػيض(( فاسػػتعماؿ 

يكمػػػا جػػػاز (عمػػػ ( هيػػػا مػػػرة ، كال ػػػاّ مػػػرة  خػػػرل ، ج وعيػػػي تطا وامػػػا  ال تػػػض ، كاع
كإػػع  ةػػدهما فػػي مكإػػع ا خػػػر ؛ يفك كموامػػا وكصػػؿ المػػتكمـ العر ػػي  لػػػ  

ّن المعيػػ  العػػاـ الػػذم وػػرـك التع وػػر عيػػل  هػػك  ، فكػػؿ مػػا وروػػده المػػتكمـ هيػػا مػػذ
ؿ  لول  ال اّ التي تعوػد معيػ   التع ور عف ةسف ةالل عيد مجوئل ، سكاّ تكصك
                                                                                                                

 . ِّٗ/ِ( ويظر : الكسوط   ُ(

 . ّْٓ/ ِ( ويظر : المةرر الكجوز   ِ(

 . ِٗٔ/ُ( ويظر : ال واف في غروب  عراب الور ف  ّ(

    ِِٓ/ ٖ( التةرور كالتيكور  ْ(

 . ُٗ/ٗ، كويظر : جامع ال واف لمط رم  ُٗ( مجاز الور ف ص  ٓ(
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ػػػؿ  لوػػػل  ػػػػ(عم ( التػػػي تعوػػػد ا لصػػػاؽ ، كةػػػاؿ : جذػػػتي  ةػػػاؿ ةسػػػي ض ،  ك تكصك
ؿ  لول  استعماؿ  معي  اجستعّّ ،  كةاؿ : جئتي عم  ةاؿ ةسيض ،  ك تكصك

 (في( التي تعود معي  الدخكؿ في ال يّ ، كةاؿ : جئتي في ةاؿ ةسيض 
كهػػػػذا جػػػػائز كةاصػػػػؿ فػػػػي كػػػػّـ ال  ػػػػر ، لكيػػػػل غوػػػػر جػػػػائز ، كغوػػػػر 

لػػػـ وسػػػتعمؿ لعظنػػػا  معيػػػ  لعػػػظ  خػػػر ،  ةاصػػػؿ فػػػي كػػػّـ ا ، فػػػالور ف الكػػػروـ
ماما  دا  يكل ةد كإع في مكإع المعػظ ا خػر : كمامػا  مغػت درجػض توار امػا 
فػػػػي يظػػػػر ال ػػػػاةذوف كالدارسػػػػوف ، كو ػػػػدك  فك  الػػػػذم  دفػػػػع الوػػػػائموف  التإػػػػموف 

ذهػياـ ، كعػف  معػاياـ اليظػر فػي التعػرؼ  لػ   عجزهـ ،  ك تواعساـ عػف كػدٌ 
ػر ، مػف ذلػؾ مػا  الدجلض الموصكدة  مف استعماؿ ايلعاظ في مكاإػع  لعػاظ  يخى

فمك  فك الوػائموف  التإػموف  يعمػكا  (ُ(ةوؿ مف تإموف (ةووؽ( معي  (ةروص(
في ال ةث في ةإوض تعدم (ةووؽ(  ػ(عم ( لتكصمكا  ل  ما وغيواـ عف ت يي 
هػػػػذا الوػػػػكؿ المختمػػػػؽ ، فوػػػػد صػػػػركح   ػػػػك عمػػػػي اليةػػػػكم  جػػػػكاز تعػػػػدم (ةووػػػػؽ( 

كاست عد ا ف عطوض تإموف (ةووؽ(  (ِ( كمتا الوراّتوف عم  ةد سكاّ   ػ(عم (
كةد ذكر الزمخ رم  ر عض  كجل فػي تاكوػؿ تعػدم (ةووػؽ(  (ّ(معي  (ةروص( 

 ػ(عم ( ، كةاؿ عف الكجل االرا ع : ((كهك ايكجل ايدخؿ في يكػت الوػر ف  ف 
كم  فك ما كةػد ر وغرؽ مكسػ  فػي كصػؼ يعسػل  الصػدؽ فػي ذلػؾ الموػاـ ج سػوٌ 

عػػدك ا فرعػػكف ةػػاؿ لػػل ، لمػػا ةػػاؿ (  يػػي رسػػكؿ مػػف رب العػػالموف( كػػذ تى ، 
  (ْ( ف  ككف  يا ةائمل ، كالوائـ  ل((  :فووكؿ :  يا ةووؽ عم  ةكؿ الةؽ ،  م 

                                                 

، كال رهاف لمزرك ي ص  ُٗ/ٗكجامع ال واف لمط رم  ُٗ ( ويظر : مجاز الور ف ص ُ(
ّٔٓ . 

 ّٖ-ّٕ/ ّ( ويظر : الةجض في عمؿ الوراّات الس ع   ِ(

 . ّْٓ/ِ( ويظر : المةرر  ّ(

 . ُّّ/ِ( الك اؼ  ْ(
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تإموف (ةووؽ( معيػ  (ةػروص( كالػدجلتاف مختمعتػاف ،  ككوؼ وص ٌ 
 (ُ( وض ال اطػػػػػؿ((( كالةػػػػػؽ : فػػػػػي المغػػػػػض  : (( يوػػػػػيفك (ةووػػػػػؽ( مػػػػػف (الةػػػػػؽٌ 

كلوس في لعظ (الةرص(  يّ مػف هػذه الدجلػض ، كمػا  (ِ( ك((خّؼ ال اطؿ((
( فػي المغػض ، هػك المعيػ  الػذم  راد  ف وع ػر عيػل مكسػ  عمول لعػظ (الةػؽٌ  دؿٌ 

ر  فك هذا الةؽ كاةع عم  ما ادعاه ، كمػتمكفه ميػل عمول السّـ ، ك راد  ف وع ٌ 
(عم ( ج  ال ػاّ ، كالجػدور  الػذكر  يكػل ةػد جػاّ اه  ػػ، ج ممتصؽه  ل ؛ لذلؾ عدٌ 

ّي  وةػػػؽح ةوًػػػا ،  فػػػي العػػػوف لمعراهوػػػدم : ((الةػػػؽ : يوػػػوض ال اطػػػؿ ، ةػػػؽك ال ػػػي
 م : كجب كجك نا ، كتوكؿ : وةؽ عموؾ  ف تععؿ كذا ، ك يت ةووػؽ عمػ   ف 

م (ةووػػؽ(  ػػػ(عم ( مػػع  إػػافض (عمػػ (  لػػ  ( ف( ، كمػػا فعػػوكف تعػػدٌ (  ّ(تععمػػل(( 
 جاّ تمامنا في ةراّة (ةووؽ عم   ف ج ةكؿ ( 

فموس  ذف في ا وض تإموف اسـ معي  اسـ  خر ، كج تإموف ةػرؼ 
 . (ْ(معي  ةرؼ  خر(( 

ا تىٍتميكٍا -ْ جعؿ (عم (  معي  (في( : كوكلل تعال  (كىاتك ىعيكٍا مى
مى  مي  (}ال ورة : ال كوىاًطوفي عى مىٍومىافى ممؾ { كالتودور عيدهـ : في ٍَُِمًؾ سي

( فول ةكجف :  ةدهما : سموماف ، جاّ في الدر مىٍومىافى مى  ميٍمًؾ سي : ((ةكلل : (عى
 يكل عم  معي  (في(  م : في زمف  ممكل ، كالممؾ هيا  رعل ، كالذايي :  ف 

  ممؾ سموماف ، ك(تتوككؿ( (تىٍتميكٍا( معي  (تتوككؿ(  م : تتوككؿ عمويإمكف 
مىٍويىا  ىٍعضى ايةىاًكوًؿ(}الةاةض :  ؿى عى لىٍك تىوىكك { ْْوتعدكل  ػ(عم ( ةاؿ تعال  : (كى

                                                 

 . َُِ( العوف ص  ُ(

 ِْٗ( الصةاح ص  ِ(

 . َُِ( العوف ص  ّ(

( اليصب عم  يزع الخافض كالتإموف مف  دع اليةاة كالمعسروف ، الم ةث السادس  ْ(
 ، المطمب الذايي :  كاهد التإموف في الور ف الكروـ ، ال اهد ايكؿ .
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كهذا الذايي  كل  ؛ فإفك التجكز في ايفعاؿ  كل  مف التجكز في الةركؼ ، 
 (ُ( كهك مذهب ال صرووف((

ـى ج ي وي الةرؼ عم    ذا جاز في (عم ( معي  (في( ك(عم ( فًم
،  ؿ (عم ( لك  راد معي  الظرفوض لواؿ : في ممؾ سموماف  ا ل ؟! كما  يكل 

(تّ( في هيا عم  معياها ، كمف دكف ةاجض  ل  التإموف المذككر ، يفك 
ا  ل  مععكلل  ػ(عم ( جاّ في المساف : ((كتىمً  كة المغض وتعدل  وإن وىٍت عمول تّي

( ةاؿ  (ِ( كتىم (( ا تىٍتميكٍا ال كوىاًطوفي كفي التاج : ((كةكلل تعال  : ((كىاتك ىعيكٍا مى
عطاّ :  م : ما تيةدلث  ل ،  كةوؿ : ما تتكمـ  ل ، كوواؿ : فّف وتمك عم  

كالجدور  الذكر  فك الععؿ (تّ(  لـ ورد  (ّ( فّف كووكؿ عمول ،  م : وكذب((
ةكلل في مكإع كاةد هك  لل  ػ(في(  جٌ لور ف الكروـ متعدونا  ل  مععك في ا

ًض ً فك المكلى كىافى  ا ويٍتمى  ًفي  يويكًتكيفك ًمٍف  وىاًت المكًل كىاٍلًةٍكمى تعال  : (كىاٍذكيٍرفى مى
ً ورنا(}ايةزاب :  {  ويما جاّ تعدول  ل  مععكلل  ػ(عم ( في ّْلىًطوعنا خى

ـٍ  وىاًتؾى  مىٍوًا ـٍ وىٍتميك عى ـٍ رىسيكجن ملٍياي مكاإع كذورة كوكلل تعال  : (رى كيىا كىاٍ عىٍث ًفوًا
ـٍ ً يكؾى  ىيتى العىًزوزي الةى  كلوًا ويزى ويعىملميايـي اٍلًكتىابى كىاٍلًةٍكمىضى كى ـي(}ال ورة : كى { ًُِٗكو

ـي  مىٍوًا ـه للتىٍتميكى عى مىٍت ًمف ةىٍ ًماىا  يمى ٍميىاؾى ًفي  يمكضو ةىٍد خى كةكلل تعال  : (كىذىًلؾى  ىٍرسى
{ كةكلل تعال   : (ةيؿ لكٍك  ىاّ الٌملي مىا تىمىٍكتيلي َّ(}الرعد : ٍويىا ً لىٍوؾى الكًذمى  ىٍكةى 

ـٍ كىجى  ىٍدرىاكيـ ً ًل  مىٍوكي (}وكيس : عى ّى تىٍعًوميكفى ـٍ عيميرنا ملف ةىٍ ًمًل  ىفى  { ُٔفىوىٍد لىً ٍذتي ًفوكي
ا  جعؿ (عم (  معيي  ؿى  ( فيفي(كةالكا  وإن دىخى ةكلل تعال  : (كى

ٍعمىضو ملٍف  ىٍهًماىا(}الوصص :  مى  ًةوًف غى ًدويىضى عى { كالتودور عيدهـ : في ُٓاٍلمى
ؿ(  ػ(عم ( في الور ف الكروـ في لماذا كةد جاّ تعدم (دخ، ةوف غعمض 

دى ًعيدىهىا  كىًروكا اٍلًمٍةرىابى كىجى مىٍواىا زى ؿى عى مكاإع كذورة كوكلل تعال  : (كيمكمىا دىخى
                                                 

 .ِٗ/ِ( الدر المصكف  ُ(
 ِّٔ/ِ( لساف العرب  ِ(
 .ُِٔ/ّٕ( تاج العركس  ّ(
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مىٍوًل كةكلل تعال  : ({ ًّٕرٍزةان(} ؿ عمراف :  ميكٍا عى اّ ً ٍخكىةي ويكسيؼى فىدىخى كىجى
(}وكسؼ :  كفى ـٍ لىلي مييًكري ـٍ كىهي فىاي ميكفى { ٖٓفىعىرى ّىًئكىضي وىٍدخي كةكلل تعال  : (كىالمى

(}الرعد :  مىٍوًاـ ملف كيؿل  ىابو فالةرؼ ويؤت   ل لمةاجض  ل  دجلتل  غض { ِّعى
ٌّ ، اليظر عف الععؿ الذم تعمؽ  ل  ف ةوؿ :  فػالععؿ (دخؿ( مذ ايصؿ كاع

  رادلكف  ذا فاك لكذرة ةاجتل  ل  معي  الظرفوض ، ول  ل  مععكلل  ػ(في( تعدٌ 
  لول  ػ(عم ( كال كاهد الور يوض المذككرةالععؿ دجلض اجستعّّ عدكل مف دكيل 
ذا  راد ـٍ ةىاليكىٍا  لول  ال اّ كوكلل تعال  :  ا لصاؽ عدكاهدجلض  ، كاع آؤيككي ذىا جى (كىاًع

ميكٍا ً اٍلكيٍعًر(}المائدة :  ةىد دكخى يكا كى ك (كةكلل تعال  :  {ُٔ مى جي ّكًتي ًفي ةي ًركيـ ملف ال
(}اليساّ :  ـٍ مىٍوكي يىاحى عى ّى جي ٍمتـي ً ًافك فى ـٍ تىكيكييكٍا دىخى ٍمتـي ً ًافك فىًإف لك ّكًتي دىخى ـي ال يلسىآًئكي

ذا اةتاج  ل  معي  الظرفوض تعدكل  لول  ػ(في( كوكلل تعال  : { ِّ (وىا ىوحاىا كاع
ٍمـً كىآفك  ميكٍا ًفي السل ـٍ عىديكا الكًذوفى  مىييكٍا اٍدخي ضن كىجى تىتكً عيكٍا خيطيكىاًت ال كٍوطىاًف ً يكلي لىكي

ذا  راد معي  المععكلوض عدكل الععؿ  لول  يعسل كوكلل  {َِٖ(}ال ورة : محً وفه  كاع
ميكاٍ تعال   :   ٍوثي ً ٍئتيـٍ رىغىدان كىاٍدخي ميكٍا هىػًذًه اٍلوىٍروىضى فىكيميكٍا ًمٍياىا ةى ٍذ ةيٍميىا اٍدخي  (كىاًع

سىيىًزودي اٍلميٍةًسًيوفى  ـٍ كى طىاوىاكي ـٍ خى ةيكليكٍا ًةطكضه يكٍغًعٍر لىكي دان كى  {ٖٓ(}ال ورة : اٍل ىابى سيجك
 ؿ  ذا  راد دجلض ةرؼ الجر ، كدجلض المععكلوض في يعس السواؽ عدكل الععؿ 

في مكإعل  الذم  راد معياه ، كعدكاه  لول  يعسل ككؿا   ل  مععكلل  الجار
ـي كوكل مىٍوًا ميكٍا عى مىٍوًامىا اٍدخي ـى الٌملي عى افيكفى  ىٍيعى ّىًف ًمفى الكًذوفى وىخى ل تعال  : (ةىاؿى رىجي

(}المائدة :  ككميكٍا ً ف كييتـي محٍؤًمًيوفى مى  الٌمًل فىتىكى اًل يكفى كىعى ـٍ غى ٍمتيميكهي فىًإيككي اٍل ىابى فىًإذىا دىخى
ـي اِّ مىٍوًا ميكٍا عى ٍمتيميكهي({ ةاؿ : (اٍدخي ( كةاؿ : (فىًإذىا دىخى  ٍل ىابى

لإل ارة  ل   يكل وةتاج  ل   تامكؿ  يكل عدكل الععؿ  ل  ال اب  ػ(عم (
ل  عد  ف وككيكا ةد ، كعدكاه  لول  يعسة ؿ دخكلل ةكة كاستعّّ لوتمكيكا ميل 

 ، فعيدئذ وص  كصعاـ  ايكاـ غال كفل الععؿ كاةتكل عمول دخمكه كاستكع 
ـي : )كوكلػػل تعػػال  : جعماػػا  معيػػ  (ًمػػف( -ٓ مىػػٍوًا ؽك عى ًمػػفى الكػػًذوفى اٍسػػتىةى

{ كالتوػػدور : مػػف الػػذوف اسػػتةؽ مػػياـ ايكلوػػاف ، جػػاّ َُٕايىٍكلىوىاًف(}المائػػدة : 
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ـي( كةكلػل : (: ((المصػكف في الػدر  مىػٍوًا فػي (عمػ ( ذّذػض  كجػل :  ةػدها  يكاػا عى
كالذالػث :  يكاػا يي :  يكاا  معي  (فػي ... ذاكاستيةسف ذلؾ ، كال...  عم   ا اا

ـى ج ي وػػػي الةػػػرؼ عمػػػ  معيػػػاه ، كج سػػػوٌ  (ُ(  معيػػػ  (ًمػػػف((( اف هػػػك ا  ذا كػػػمًلػػػ
ا وػا سػ ةاف  ووض المعايي التػي ةومػٍت فوػل ،  المعي  الراج  كالمستةسف عم 

ـى  هػػذا الكلػػع فػػي اخػػتّؽ المعػػايي ؟! ككػػذلؾ جعمػػكا (عمػػ (  معيػػ  (ًمػػف( فػػي  ًلػػ
ٍوػؿه للٍمميطىعلًعػوفى }ةكلل تعال  : ( مىػ  اليكػاًس وىٍسػتىٍكفيكفى }ُكى { ِ{ الكػًذوفى ً ذىا اٍكتىػاليكٍا عى

) كفى ـٍ ويٍخًسري ييكهي ـٍ  ىك ككزى ذىا كىاليكهي مىػ  { ك ّ-ُ}المطععوف : كىاًع ال ػاهد (ً ذىا اٍكتىػاليكٍا عى
وروػد : اكتػالكا لعػراّ : ((التوػدور عيػدهـ :  ذا اكتػالكا مػف اليػاس ، ةػاؿ االيكاًس( 

عموػل ،  في هذا المكإع ؛ ييكل ةؽٌ كهما تعتو اف (عم ( ك(ًمف( مف الياس ، 
ذا ةػػاؿ :  اكتمػػت  فػػإذا ةػػاؿ : اكتمػػتي عموػػؾ ، فكايكػػل ةػػاؿ :  خػػذتي مػػا عموػػؾ ، كاع

مىػػػ   (ِ( ميػػػؾ ، فاػػػك كوكلػػػؾ : اسػػػكفوتي ميػػػؾ(( فوكلػػػل تعػػػال   ذف : (اٍكتىػػػاليكٍا عى
كةػاؿ اليكاًس( لوس  معي  : اكتالكا مػف  اليػاس ، كمػا ادعػ  فػي  ػدّ كّمػل ، 

ػػا ةامػػؿ فوػػل هـ ، كوتوإػػرٌ  كػػاف اكتوػػالاـ  مػػف اليػػاس اكتوػػاجٌ  الزمخ ػػرم : ((لمك
(ًمػف( لمدجلػض عمػ  ذلػؾ ، كوجػكز  ف وتعمػؽ (عمػ ( عمواـ   دؿ (عمػ ( مكػاف 

( كووػػدـ المععػػكؿ عمػػ  الععػػؿ  فػػا دة الخصكصػػوض ،  م : وسػػتكفكف  ػػػ(وىٍستىٍكفيكفى
ػػػا  يعسػػػاـ فوسػػػتكفكف لاػػػا((عمػػػ   كتعػػػدم (اكتػػػاؿ(  لػػػ   (ّ( اليػػػاس خاصػػػض ، فامك

مععكلػػل  ػػػ(عم ( اةتإػػاه تعػػدم (كػػاؿ(  لػػ  مععكلػػل  يعسػػل ؛ يفك المعيػػ  :  فك 
هػػؤجّ المطععػػوف ،  ذا اكتػػالكا عمػػ  اليػػاس وسػػتكفكف ،  م :  خػػذكا مػػا لاػػـ مػػف 

اـ ، مف الكوؿ كالكزف كافرنا ةس ما ورودكف ، لكيكاـ  ذا ةؽ عم  مف ا تركا مي
كالكهـ ،  ك كزيكهـ ،  معي  :  اعكا لاـ  يوصكا لاـ الكوؿ كالكزف ، كوكلؾ : 

                                                 

 .ْٕٗ-ْٖٕ/ْ( الدر المصكف  ُ(

 .ُّْ/ّ( معايي الور ف  ِ(
 . َٕٔ/ْ( الك اؼ  ّ(
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ػػا ، كهػػي ع ػػارة  ػػائعض فػػي  واخػػذ ةوكػػل مػػف اليػػاس تاًمػػا ، كوعطػػواـ ةوكاػػـ ياةصن
 (ُ(الذـ 

ػػؿ  فك فػػي جعػػؿ (عمػػ (  معيػػ  (ًمػػف( ماخػػذوف :  ايكؿ : تةروػػؼ فتامك
دجلػػػض التركوػػػب الور يػػػي ، كالذػػػايي :  لغػػػاّ كطمػػػس مػػػا فػػػي هػػػذا التركوػػػب مػػػف 
 ّغض تتمذؿ في ةسف التع ور عف المعي  المراد المطػا ؽ لمكاةػع  دةػض ، كهػذا 
مػػا ةصػػؿ كوةصػػؿ فػػي كػػؿ ةػػرؼ زعػػـ اليةػػاة   يكػػل جػػاّ  معيػػ  ةػػرؼ كػػػذا 

 ككذا .
ك ػي (عمػ ( ر اػركم كالز الا ف ةتو ػض ك جعؿ : جعماا  معي  (عيد( -ٔ

اؼي  ىف وىٍوتيميكًف(}ال عراّ :  معي  (عيد( في ةكلل تعال  :  مىيك ذىيبه فىاىخى ـٍ عى لىاي (كى
ُْ } 

لمػػاذا ؟! مػػا المسػػكغ الػػدجلي كالمغػػكم المػػذاف سػػكغا هػػذا اجسػػت داؿ ؟!  
ييكػػػل  راد معيػػػ  مػػػا  معياهػػػا ؛  كفػػػي كػػػؿ مكإػػػع لػػػـ تػػػرد  جٌ هيػػػا (عمػػػ ( ؿ  ػػػ

، هػػذا مػػف جاػػض  كمػػف جاػػض  خػػرل فإيكػػل لمػػا ةػػاؿ : اسػػتةؽ عموػػل  ف ووإػػوض 
(  م :  فك الػػذيب الػػذم ارتك ػػل هػػك ةػػؽ لاػػـ  ( ياسػػب  ف ووػػكؿ : (عمػػيك ـٍ لىايػػ (كى
كةؽ عمول ، كلك كاف هذا الذيب صدر مػياـ لياسػب  ف ووػاؿ : كلػي عمػواـ ، 

اجسػػػتعّّ  فػػػػ(عم ( فػػػي ا وػػػض عمػػػ   ا اػػػا ؛ لػػػذلؾ جعماػػػا ا ػػػف ه ػػػاـ  معيػػػ 
   (ِ(المعيكم
ػيل كوكلل تعال  :  إلى ا تعالى : )عمى( المضافة  مى  اٍلةى ككٍؿ عى تىكى (كى

(}العرةػػػػاف :  مىٍويىػػػػا : (كةكلػػػػل تعػػػػال  { ٖٓالكػػػػًذم ج وىميكتي ّىغي كىعى مىٍوػػػػؾى اٍلػػػػ ى ػػػػا عى فىًإيكمى
(}الغا ػػوض :  {َْ(}الرعد : اٍلًةسىػابي  ـٍ مىٍويىػا ًةسىا ىاي ـك ً فك عى { ِٔكةكلػل تعػال  : (ذيػ

كالصةو   ف (عم ( ال اّ ، فمياـ مف  جعؿ (عم ( في ال اهد ايكؿ  معي  
                                                 

 . ِٕٓ/ُٓ( ويظر : ركح المعايي لآللكسي  ُ(

 .ُّْ/ُ( ويظر : مغيي الم وب  ِ(
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يكاػػا (ُ(اك المعيػػكم تعوػػد معيػػ  اجسػػتعّّ المجػػازمفػػي هػػذه ال ػػكاهد كيةكهػػا  كاع
يكمػػػا لتاكوػػػد تعإػػػمل عمػػػ  ع ػػػا ده ،  ك لتاكوػػػد لوسػػػت لإلوجػػػاب كاجسػػػتةواؽ ، كاع

يكمػا هػذا  المجازاة كتاكود كةكعل ، فموس مف   ةد لل ةؽ عمػ  ا سػ ةايل ، كاع
مف  اب ما كت ل ا عم  يعسل ، مف غور  ف ومزمل  ذلؾ  ةد ، جؿ جّلل ، 

مىػ  يىٍعًسػًل كما ةاؿ تعال  : ( ةيؿ للمىف مكا ًفػي السكػمىاكىاًت كىايىٍرًض ةيػؿ ًلمٌػًل كىتىػبى عى
 {ٍُِةمىضى(}اييعاـ : الرك 

 ةاؿ الدامغايي : ((تعسور (عم (أكجه )عمى( في كتب الكجكن : 
 (ِ(  رط((- ل-ًمف-ومزمل-خمسض  كجل : لل عم 

ٍدرىهي ًلأٍسّـً الكجل ايكؿ : لل : كوكلل تعال  :   ( ىفىمىف  ىرىحى المكلي صى
مى  ييكرو ملف رك لًل(}الزمر :  يكر مف ر ل ،  عيده : فاك لل{ كالتودور ِِفىايكى عى

رادة معي  اجستعّّ كج  درم كوؼ استسا غ  ف وجعؿ ا وض  اذا التودور كاع
كاع واّ الةرؼ عم  معياه ذـ دراستل إمف التركوب الذم كرد فول فواا جميا ، 

جعمل  معي  ةرؼ  خر ؛ يفك في دراستل في الةالض  فإؿ  لؼ مرة مف 
ل عيد كويطمس هذا كمٌ  ،الور ف الكروـ في الل استعم ايكل  وت وف ليا سرٌ 

عف  فك فول تةروعنا لدجلض اليص الور يي ،  جعمل  معي  ةرؼ  خر ، فإّن 
ـٍ كى يٍكلىػًئؾى  مى  هيدنل ملف رك لًا ةاؿ الكعكم في (عم ( في ةكلل تعال  : ( يٍكلىػًئؾى عى

(}ال ورة :  ٍعًمةيكفى ـي اٍلمي كاستورارهـ عمول كةاؿ ادل { ((تمذوؿ تمكياـ مف الٓهي
مف اعتم  ال يّ كرك ل ، كت  ول الادل  المرككب غور موصكد مف الكّـ ، 
 ؿ هك  مر وت ع ت  ول التمسؾ  الادل  اجستعّّ ، كةاؿ السود ال روؼ 
عمول الرةمض : كممض (عم ( هذه استعارة ت عوض  ٌ ل تمسؾ المتووف  الادل 

التمكف كاجستورار ، فاستعور لل الةرؼ  استعّّ الراكب عم  مركك ل في 

                                                 

 .ْٖٔ( ويظر : ال رهاف ص  ُ(

 . ّْٔ( الكجكه كاليظائر ص  ِ(
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المكإكع لّستعّّ ، كما  ي لل المصمكب عم  الجذع  استورار المظركؼ 
ةاؿ ك  (ُ(مف الظرؼ  جامع الذ ات ، فاستعور لل الةرؼ المكإكع لمظرفوض((

ا ف عا كر : ((كاستعورت (عم ( استعارة ت عوض  ك تمذوموض لمتمكف مف اليكر 
ـي  استعورت في ، كما ـٍ كى يٍكلىػًئؾى هي مى  هيدنل ملف رك لًا ةكلل تعال  : ( يٍكلىػًئؾى عى

(}ال ورة :  ٍعًمةيكفى  (ِ({((ٓاٍلمي
ميؽو   يكؾى لىعىم  خي ككذلؾ جعماا  معي  الّـ في ةكلل تعال  : (كىاًع

(}الومـ :  يكؾ لؾ الخمؽ العظوـ ، كمف الكاإ  جًدا ْعىًظوـو { كالتودور عيده : كاع
استعمؿ (عم ( ييكل  راد معي  اجستعّّ المجازم ، ةاؿ ا ف عا كر :   يكل

مى   ككٍؿ عى (((عم ( لّستعّّ المجازم المراد  ل التمكف كوكلل تعال  : (فىتىكى
ؽل اٍلميً وًف(}اليمؿ :  مى  اٍلةى كفي ةدوث عائ ض :  يكاا ...  {ٕٗالمكًل ً يكؾى عى
 عمول كسمـ ، فوالت : كاف خمول الور ف سيئمت عف خمؽ رسكؿ ا ، صم  ا

ا معي  التمكف الذم  فاده ةرؼ اجستعّّ في ...  الكروـ ك اذا وزداد كإكةن
( فاك متمكف ميل الخمؽ العظوـ في  ميؽو عىًظوـو يكؾى لىعىم  خي ةكلل تعال  : (كىاًع

 (ّ( يعسل ، كمتمكف ميل في دعكتل((
مى  (عم (  معي  ا لزاـ في ةكلل تعال  : ( الكجل الذايي : جعؿى   مىا عى

{ كالتودور عيده : ج ومزماـ ُٗاٍلميٍةًسًيوفى ًمف سىً وؿو كىالٌملي غىعيكره ركًةوـه(}التك ض :
مف معي   ييكل وعدح ؛ ه كجانا ا ذـ كج ومةؽ  اـ ، كا لزاـ ج وص  عدٌ 

 ا وجاب كاجستةواؽ التي تعوده (عم ( 
مى   (ًمف(لذالث : جعؿ (عم (  معي  الكجل ا  في ةكلل تعال  : (كىعى

كالصةو  { كالتودور عيده : كميل ةصد الس وؿ ، ٗالٌمًل ةىٍصدي السكً وًؿ(راليةؿ : 
                                                 

 .َّٓ-ِٗٓ( الكموات ص  ُ(

 .ّٔ/ِْ( التةرور كالتيكور  ِ(

 . ُٔ-َٔ/ِٗ( التةرور كالتيكور  ّ(
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كةد تودـ  فك  إافض (عم (  ل  ا لوست لإلوجاب  فك (عم ( عم   ا اا ، 
يكما لتاكود تعإمل عم  ع اده ،  ك لت اكود المجازاة كتاكود كاجستةواؽ ، كاع

 كةكعل 
مى  الٌمًل الكجل الرا ع : جعم  اا  معي  ال اّ في ةكلل تعال  : (كىعى

(}المائدة :  ككميكٍا ً ف كييتـي محٍؤًمًيوفى ي  ا إافض فاي  مع، كةد تودـ يةكه  {ِّفىتىكى
 فػ(عم ( هيا عم   ا اا  جٌ  (ُ(كا سياد ،  م :  إوعكا تككمكـ ك سيدكه  لول

يكما لتاكود تعإمل عم    يكاا كما تودـ لـ تعد معي  اجستعّّ كاجستةواؽ ، كاع
 ع اده ،  ك لتاكود المجازاة كتاكود كةكعل .

جعؿ (عم ( تعود معي  ال رط في ةكلل تعال  : :  الكجل الخامس 
مى   ىف تىاٍ  ًيي ذىمىاًييى (ةىاؿى ً يلي  يًرودي  ىٍف  ييًكةىؾى ً ٍةدىل اٍ يىتىيك هىاتىٍوًف عى رى جي

(}الوصص :  جو { كالتودور عيده :   رط  ف تاجريي ، كال رط ج وص  ًِٕةجى
ا عدٌ   ه كجانا ؛ ييكل مف معي  ا وجاب كاجستةواؽ الذم تعوده (عم ( . وإن
كةاؿ ا ف الجكزم : ((ك(عم ( في الور ف عم  خمسض  كجل :  ةدها  

لذالث :  معي  الإماف كاجلتزاـ ،  معي  (فكؽ( كالذايي :  معي  ال رط ، كا
  (ِ( كالرا ع :  معي  (ًمف( ، كالخامس :  معي  (في(((

كةد است اد لأكجل اير عض ايخورة  يعس ما است اد  ل الدامغايي  
الكجل ايكؿ  هذه ايكجل جموعاا   كاهدها  جٌ كاليةاة مف ة مل ، فود مرت 

مى  اٍلعىٍرًش  الذم جعؿ فول (عم (  معي  (فكؽ( في ةكلل تعال  :  (الركٍةمىفي عى
{ كةد جاّ استكاّ ا تعال  عم  العرش في الور ف الكروـ ٓاٍستىكىل(}طل : 

ـي الٌملي الكًذم ) في س عض مكاإع ، مياا ال اهد المذككر ، كةكلل تعال  : ً فك رى ككي
مىؽى السك  مى  اٍلعىٍرًش(}ايعراؼ : خى مىاكىاًت كىايىٍرضى ًفي ًستكًض  ىوكاـو ذيـك اٍستىكىل عى

                                                 

 .ْٖٔ( ويظر : ال رهاف ص  ُ(

 .ُٖٕ-ُٕٕكميتخب ةرة العوكف ص  َِٓ-َِْ( يزهض ايعوف اليكاظر ص  ِ(
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مىؽى السكمىاكىاًت كىايىٍرضى ًفي ًستكًض  ىوكاـو ْٓ ـي الٌملي الكًذم خى { كةكلل تعال  : (ً فك رى ككي
مى  اٍلعىٍرًش(}وكيس :  فىعى السكمىاكىاًت { كةكلل تعال  : (الٌملي الكذً ّذيـك اٍستىكىل عى م رى

مى  اٍلعىٍرًش(}الرعد :  ٍكيىاىا ذيـك اٍستىكىل عى { كةكلل تعال   : (الكًذم ًّ غىٍوًر عىمىدو تىرى
مى  اٍلعىٍرًش  ا ًفي ًستكًض  ىوكاـو ذيـك اٍستىكىل عى ا  ىٍويىايمى مى مىؽى السكمىاكىاًت كىايٍرضى كى خى

ً ورنا( مىؽى ٗٓ}العرةاف : الركٍةمىفي فىاٍساىٍؿ ً ًل خى { كةكلل تعال  : (المكلي الكًذم خى
مى  اٍلعىٍرًش(}السجدة :  ا ًفي ًستكًض  ىوكاـو ذيـك اٍستىكىل عى مىا  ىٍويىايمى السكمىاكىاًت كىايٍرضى كى

مىؽى السكمىاكىاًت كىايٍرضى ًفي ًستكًض  ىوكاـو ذيـك اٍستىكىل ْ { كةكلل تعال  : (هيكى الكًذم خى
 { ْمى  اٍلعىٍرًش(}الةدود : عى 

كةد جعؿ المالوي (عم ( لّستعّّ المجازم في ةكلل تعال  : (عمى  
فما دكيل  استوّّ ةكمل عمول كميل ةكؿ  العرشى  اٍلعىٍرًش اٍستىكىل( (( م : ةارى 

 ال اعر : 
 دـ ماراؽره عم  العراؽ     مف  غور سوؼ  ك ةد استكل ً  ٍ     

العرش مما ج  ةاؿ ا لكسي : ((كذكر الراغب  فك ك (ُ(  م : استكل  كةار((
كالياس في الكّـ عم  هذه ا وض مختمعكف ، ...   اجسـ وعممل ال  ر  جٌ 

كما ...  فمياـ مف فسكر اجستكاّ  اجستورار ،  كركم ذلؾ عف الكم ي كمواتؿ
 ركم عف مالؾ رإي ا عيل  يكل سئؿ : كوؼ استكل ؟ فاطرؽ ر سل ممًوا

ّ غور مجاكؿ ، كالكوؼ اةت  عمتل الرةإاّ ذـ رفع ر سل فواؿ : اجستك 
كما غور معوكؿ كا وماف  ل كاجب كالسؤاؿ عيل  دعض ، ذـ ةاؿ لمسائؿ : 

كودؿ عم  ذلؾ في ركاوض  خرل عف ...  ذـ  يًمر  ل فايخًرج  ظيؾ  ًج إاجً 
الرةإاّ ذـ ذه ا سئؿ عف اجستكاّ فاطرؽ ك خع د ا  ف كهب  فك مالكن 

مى  اٍلعىٍرًش اٍستىكىل( كما كصؼ يعسل ، كج وواؿ لل : كوؼ  ةاؿ : (الركٍةمىفي عى
ك يت تعمـ  فك الم اكر مف مذهب السمؼ في مذؿ ذلؾ تعكوض ...  ككوؼ

                                                 

 .ّْْ-ّّْ( رصؼ الم ايي ص  ُ(
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المراد ميل  ل  ا تعال  فاـ ووكلكف : استكل عم  العرش ، عم  الكجل 
ار كالتمكف ، ك فك تعسور اجستكاّ الذم عياه س ةايل ميزهنا عف اجستور 

وّئيا ،  ؿ ج  د  ف تج وسعل  ف ووكؿ كاساجستوّّ مرذكؿ ؛  ذ الوائؿ  ل  
 (ُ(ووكؿ : هك استوّّ جئؽ  ل جؿ كعّ((

كةاؿ ا ف الجكزم يعسل : ((ك عإاـ ووكؿ : استكل  معي  (استكل (  
 كوةتج  وكؿ ال اعر : 

 ةد استكل ً ٍ ره عم  العراؽ     مف غور سوؼ  ك دـ ماراؽ     
ا  كووكؿ ال اعر  وإن

كر       هما استكوا  عإماما جموعنا    عم  عرش الممكؾ  غور زي
كهذا ميكر عيد المغكووف ، ةاؿ ا ف ايعرا ي :  العرب ج تعرؼ (استكل( 

يكما وواؿ :  استكل  فّف عم   معي  (استكل ( كمف ةاؿ ذلؾ فود  عظـ ، كاع
:  ذا كاف   عودنا عيل غور متمكف ميل ، ذـ تمكف ميل ، كا عز كجؿ لـ كذا 

وزؿ مستكلونا عم  اي واّ ، كال وتاف ج ويعرؼ ةائماما ، كذا ةاؿ ا ف فارس 
يكا مف استوّّ مف لـ وكف مستكلونا ، المغكم ، كلك صٌةا فّ ةجض فواما لما  وك 

 (ِ( الممةدة كت  ول المجسمض(( يعكذ  ا مف تعطوؿ
لذلؾ  ةكؿ : هؿ عرفيا كوؼ استكل ا عز كجؿ عم  العرش ةت   
  ليا  ف يدعي  فك (عم (  معي  (فكؽ( في ةكلل تعال  : كوتسيٌ  وص ٌ 

مى  اٍلعىٍرًش اٍستىكىل( ةةاـ صعات كةد س ؽ  ف ةمت  يكل ج وجكز   (الركٍةمىفي عى
 ا في كجكه  مل لعظ كاف ، كج في معايي  مل ةرؼ كاف 

كيفك (عم ( تعود معي  اجستعّّ كاجستةواؽ كا وجاب  إوعت  ل   
الإمور لتعود  افك عمول  ف وععؿ ما وي غي فعمل  ك وجب كما جاّ في ةكلل 

ـٍ  ىيعيسى  مىٍوكي (}المائدة : تعال  : (وىا  ىوحاىا الكًذوفى  مىييكٍا عى ـٍ  {َُٓكي
                                                 

 .ّٕٓ-ّْٕ/ْ( ركح المعايي  ُ(
 .ُّٔ/ّ( زاد المسور  ِ(
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ف اي ع ت راجعض  ل   فػ(عم ( لوست مف ايلعاظ الم تركض ((كهي كاع
كةد ةاؿ المرادم ((ك كذر هذه المعايي  يكما ةاؿ  ل الككفوكف (ُ(  صؿ كاةد((

  (ِ( ف وؤكلكف ذلؾ كا  عمـ((ك كمف كافواـ كالوت ي ، كال صرو
الكروـ ذكر اليةاة  فك (عف( ترد في المغض كالور ف عف : -ُٕ

المجاكزة ،  كال دؿ ،  كالتعموؿ ،  ك معي  (عم ( ، ك معي  لممعايي ا توض : 
كفوما واتي دراسض لم كاهد الور يوض  (ّ((ًمف( ، ك معي  ( عد( ، ك معي  ال اّ 
 التي جعمكها  كاهد لممعايي المذككرة : 

 كهك المعي  المكإكع في المغض لاذا الةرؼ ، :المجاكزة معي  -ُ
((كهك   ار معايواا ، كلـ وذ ت ال صروكف غور هذا المعي  ، :  ةاؿ المرادم

فمف ذلؾ : رموتي عف العرس ؛ ييكل ووذؼ عياا  الساـ كو عده ؛ كلككياا 
كيةكهما ، كرغب ، كماؿ :  ذا ةيًصد ، لممجاكزة عيدلم  اا : صدك ،  ك عرض 

كةد جعمكا مف  (ْ( عيل(( تي ترؾ المتعمؽ يةك : رغ تي عف الماك ، كممٍ   اما
ٍيلي في الور ف الكروـ ةكلل تعال    كاهدها ا تيٍياىٍكفى عى : (ً ف تىٍجتىًي يكٍا كى ىآًئرى مى

(}اليساّ :  ـٍ ـٍ سىولئىاًتكي  {ُّييكىعلٍر عىيكي
ان جك تىٍجًزم يىٍعسه : كوكلل تعال  : (كىاتكويكٍا وىٍكمجعماا  معي  ال دؿ -ِ

{ كال دلوض مستكةاة مف معي  المجاكزة التي تعوده ْٖعىف يكٍعسو  ىٍوئان(}ال ورة : 
                                                 

 .ُُّ( الصاة ي في فول المغض ج ف فارس ص  ُ(
 . َْٖ( الجي  الدايي ص  ِ(
كيزهض  ِٖٗكايزهوض ص  َِّ،  ِٗٗ( ويظر : تاكوؿ م كؿ الور ف ج ف ةتو ض  ص  ّ(

كميتخب ةرة العوكف  َِّايعوف اليكاظر في عمـ الكجكه كاليظاّر ج ف الجكزم ص 
ػػػا ص  كالجيػػػػ   ِّْ-ِْٗكرصػػػػؼ الم ػػػايي ص  ُٕٔاليػػػكاظر ج ػػػف الجػػػػكزم  وإن

 ْٖٖ-ْٕٖف ص كال رهػػػػػا ُْٖ-ُْٕ/ُكمغيػػػػػي الم وػػػػػب  ِْٕ-ِْٓالػػػػػدايي ص 
كالزوػػػػػػادة كا ةسػػػػػػاف  ّٓٓ-ّْٓكالكموػػػػػػات لمكعػػػػػػكم ص  ُِٓ -َِٓكا توػػػػػػاف ص

ٖ/َُٕ-َُٖ. 
 . ُْٕ/ُكويظر : مغيي الم وب  ِْٓ( الجي  الدايي ص  ْ(
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، (عف( يفك معي  ا وض ((ج ووإي كج وغيي  ةد عف  ةد في ذلؾ الوكـ 
  (ُ( وواؿ : جزل عيل كذا :  ذا ةإ  عيل((

ـى جً وًل  وكلل تعال : ك جعماا لمتعموؿ-ّ مىا كىافى اٍسًتٍغعىاري ً ٍ رىاًهو : (كى
ـى  يككاهه ً جك عىف مكٍكًعدىةو كىعىدىهىا ً وكاهي فىمىمكا تى ىوكفى لىلي  ىيكلي عىديكا ًلٌمًل تى ىرك ى ًمٍيلي ً فك ً ٍ رىاًهو

ًموـه(}التك ض :   مف  جؿ مكعدة كعدها ، كالصةو   يكاا كالتودور  جٌ { ُُْةى
مف  عد مكعدة  ةاؿ ايخعش : ((ورود  جٌ كعم  ذلؾ جاّ تعسورها ، عم   ا اا 

عف ذلؾ عف ةكؿ كاف  ويكما ،  م :   جٌ ، كما توكؿ : ((ما كاف هذا ال ر 
((كالمعي  : ج ةجض لكـ  واا المؤميكف في كةاؿ الورط ي :  (ِ(صار((

عف  لـ وكف  جٌ  ـ ي ول ، فإفك ذلؾاستغعار   راهوـ الخموؿ عمول السّ
مىا يىٍةفي لىؾى  (ّ(مكعدة(( ا يىٍةفي ً تىاًرًكي  ًلاىًتيىا عىف ةىٍكًلؾى كى مى كةكلل تعال  : (كى

(}هكد :  ٍؤًمًيوفى : ((كما يترؾ  لاتيا فسر الزمخ رم ا وض  وكلل  {ًّٓ مي
كهذا وعيي  يكل جعؿ (عف( هيا عم   ا اا ، كت ي   (ْ( صادروف عف ةكلؾ((

الةم ي الكجل الذم ةاؿ  ل الزمخ رم ، ك إاؼ  يكل ((وجكز  ف تككف (عف( 
كلكف المختار ايكؿ ، كلـ وذكر ...   م : يجؿ مكعدة...  لمتعموؿ

 (ٓ( الزمخ رم غوره((
عم  اختّؽ  كما وجب التي ول عمول في هذا المواـ  فك مما ودؿٌ 

 الكجكه كجكد مف ويكرها مف  هؿ المغض   ك التعسور كوؤكد  يكاا عم    ا اا
: كوكلل تعال  : (فىوىاؿى ً يلي  ىٍة ىٍ تي ةيبك جعماا  معي  (عم ( -ْ

ابً  تك  تىكىارىٍت ً اٍلًةجى ٍوًر عىف ًذٍكًر رى لي ةى ا ً السحكًؽ  اٍلخى مىيك فىطىًعؽى مىٍسةن ريدحكهىا عى
                                                 

 .ُّّ/ُ( التعسور الكسوط لمكاةدم  ُ(
 . ُِْ( معايي الور ف ص  ِ(
 .ُُٗ/ٖ( الجامع يةكاـ الور ف   ّ(
 . َِٓ: مدارؾ التيزوؿ ص  كويظر ّٕٖ/ِ( الك اؼ  ْ(
 .ِّْ/ّ( الدر المصكف  ٓ(
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ككاف مف  مكاؿ سموماف عمول كالخور هك الماؿ { ّّ-ِّ(}ص : كىايٍعيىاؽً 
ٍوًر السّـ  خومل ، ةاؿ الزمخ رم : ((فإف ةمتي ما معي  : ( ىٍة ىٍ تي ةيبك اٍلخى

مإمف معي  فعؿ وتعدل  ػ(عف( كايكل ةوؿ : ةمتي :  ة  تي : عىف ًذٍكًر رى لي( 
 يىٍ تي ةب الخور عف ذكر ر ي ،  ك  جعمتي ةب الخور مجزونا  ك مغيونا عف 
(  معي  :  ذكر ر ي ، كذكر   ك العت  الامدايي في كتاب الت واف  فك ( ىٍة ىٍ تي

: الماؿ لزمتي مف ةكلل : ًمٍذؿي  عور السحّك  ذ  ةى كا ،  كلوس  ذاؾ  ،  كالخور 
ٍورنا(}ال ورة : ،  يكلي ًلةيبل َُٖكوكلل تعال  :  (ً ف تىرىؾى خى { كةكلل تعال  : (كىاًع

ٍوًر لى ىًدوده(}العادوات :  كا ف ه اـ  (ُ({ كالماؿ : الخوؿ التي  غمتل((ٖاٍلخى
يعسل الذم ةاؿ  اذا الكجل ةاؿ فول : ((كةوؿ : هي عم   ا اا كتعمواا  ةاؿ 

رفنا عف ذكر ر ي ، كةك  الرمايي عف   ي ع ودة  فك مةذكفض ،  م : ميص
( مف  ةبك ال   م : تذ طتي عف ...  عور  ة ا نا :  ذا  رؾ فمـ وىذير( ٍة ىٍ تي

 (ّ( ك : تواعدت عف ذكر ر ي  (ِ(ذكر ر ي((
((فاؿ المعسركف : كلـ تزؿ (وعيي الخوؿ( تيعرض عمول  ل   ف غا ت 
ال مس فعاتتل صّة العصر ، ةالل عمي كا ف مسعكد كةتادة ، كةاؿ الزجاج : 

 فك اعتراإل الخوؿ  صّة  العصر معركإض  ـ ج ؟  جٌ ج  درم هؿ كايت 
( ةاؿ ةكلل تعال  : (ريدحكهىا عى ...   غمل عف كةت كاف وذكر ا فول مىيك

المعسركف : لمكا  غمل عرض الخوؿ عمول عف الصّة فصّها  عد خركج 
فالمعي   ذف  فك ة ل ال دود لمماؿ الذم ةصد  ل  (ْ( كةتاا اغتـ كغإب((

الخوؿ  غمل عف ذكر ر ل ،  ك صرفل عيل ، كهذا المعي  كهذا التعسور 
 ووتإي استعماؿ (عف( ج (عم ( 
                                                 

 . ِٗ/ْكويظر :  يكار التيزوؿ لم وإاكم  ٖٗ/ْ( الك اؼ :  ُ(
 .ُْٕ/ُ( مغيي الم وب  ِ(
 .ِٗ/ْ( ويظر :  يكار التيزوؿ  ّ(
 .ُْٕ/ُ( مغيي الم وب  ْ(
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ٍؿ فىًإيكمىا ككذلؾ ةالكا  يىاا  معي  (عم ( في ةكلل تعال  :    مىف وىٍ خى (كى
ؿي عىف يكٍعًسًل(}مةمد :  كالتودور : و خؿ عم  يعسل ، كج معي  لاذا { ّٖوىٍ خى

ؿي عىف ةاؿ الزمخ رم : الكجل لجكاز تعدم ( خؿ(  اذوف الةرفوف ،  (((وىٍ خى
كةاؿ (ُ(كذلؾ : إييتي عمول كعيل((يكٍعًسًل( وواؿ :  خمتي عمول كعيل ، ك 

ؿي عىف يكٍعًسًل(  خؿ كإفك وتع دواف  ػ(عم ( تارة  الةم ي : ((ةكلل : (وىٍ خى
 (ِ( ((ك ػ(عف(  خرل

كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي : ((كذلؾ  فك ذمض فرةنا  وف ةكلؾ : 
عياه  فك و خؿ عم  يعسل ، كو خؿ عف يعسل ، فوكلؾ : و خؿ عم  يعسل ، م

كوةتمؿ معي   خر ، هك  يكل ج ويعؽ عم  يعسل ، ...  عاة ض  خمل تعكد عمول
 م : وذوماا  ال خؿ ، فكافك ال خؿ ةمؿ وعمكه ، ك مكا  خمل عف يعسل ، 

يعسل ،  م : ميصرفنا عف مصمةض يعسل فمعياه :  يكل و خؿ ميصرفنا عف 
ض اليعس ، فكايكل و تعد م تعدنا عياا ؛ فإفك ال خؿ في الةوووض ا تعاد عف مصمة

 (ّ(عف يعسل  ال خؿ ،  خّؼ ا يعاؽ فإيكل لاا(( 
كىهيكى : ) كجعمكا مف  كاهد ذلؾ ةكلل تعال :  جعماا  معي   (ًمف(-ٓ

(}ال كرل :  ا تىٍععىميكفى وىٍعمىـي مى وىٍععيك عىًف السكولئىاًت كى الكًذم وىٍو ىؿي التكٍك ىضى عىٍف ًع ىاًدًه كى
ا ف ه اـ كالزرك ي كالسوكطي كا ف عوومض المكي  فك (عف( ذكر { ك ِٓ

ًمميكا  ـٍ  ىٍةسىفى مىا عى ٍياي  معي  (ًمف( في ةكلل تعال  : ( يٍكلىًئؾى الكًذوفى يىتىوى كؿي عى
(ايةواؼ :  ـٍ يىتىجاكىزي عىف سىولئىاًتًا ًدًهمىا : ( {  دجلض ةكلل تعال ُٔكى فىتيوي لؿى ًمف  ىةى

ـٍ ويتىوى ك  لى ًر(}المائدة : كى ما كاف  وي غي ج ف ه اـ كمف ت عل  (ْ({ٍِٕؿ ًمفى ا خى
                                                 

 . ِِّ/ْ( الك اؼ  ُ(
 .َٖٕ/ٗ( الدر المصكف  ِ(
 . ْٖ/ّ( معايي اليةك  ّ(
كالزوػػػػػػادة  ُّٓكا توػػػػػػاف ص  ْٖٖكال رهػػػػػػاف ص  ُْٖ/ُ( ويظػػػػػػر : مغيػػػػػػي الم وػػػػػػب  ْ(

 .َُٖ-َُٕ/ٖكا ةساف 
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عكا  افك (عف(  معي  (مف(  دجلض ما ذكركه ، ككاف ا جدر  اـ  ف  ف ودك 
استعماؿ (عف( مف   وذكركا العرؽ في الدجلض  وف هذوف الةرفوف ذـ و ويكا سرٌ 

دكف (عف( في سكرة مف  ايةواؼ ، كسر استعماؿ (ًمف(دكف (ًمف( في سكرة 
ـٍ وىٍعمىميكٍا  ىفك الٌملى هيكى وىٍو ىؿي التكٍك ىضى ، المائدة  ةاؿ   ك ع ودة : في ةكلل تعال  : ( ىلى

ٍف ًع ىاًدهً  ع وده ، كوكلؾ :   خذتل ميؾ  ك خذتل {(( م : مف َُْ(}التك ض : عى
: ةاؿ الزمخ رم في تعسور ال اهد الذم في سكرة  ال كرل ك  (ُ(عيؾ((

((وواؿ : ة متي ميل ال يّ ، كة متل عيل ، فمعي  : ة متيل ميل :  خذتيل ميل 
 (ِ(كجعمتيل م د  ة كلي كمي اه ، كمعي  : ة متيل عيل : عزلتيل عيل ك  يتيل عيل((

كةاؿ ا ف عا كر : ((كفعؿ (ة ؿ( وتعدل  ػ(ًمف( اج تدائوض تارة كما في ةكلل 
ـٍ  ىف تيوٍ  مىا مىيىعىاي ـٍ يىعىوىاتيايـٍ ً جٌ  ى تعال  : (كى ً رىسيكًلًل كى  ؿى ًمٍياي كٍا ً الٌمًل كى ـٍ كىعىري جى  ىيكاي

ّىةى ً جٌ  ـٍ  وىٍاتيكفى الصك (}التك ض :  كيسىالى  كىجى وييًعويكفى ً جٌ كىهي ـٍ كىاًرهيكفى كةكلل  {ْٓكىهي
ـٍ كيعكاره فىمىف  مىاتيكٍا كىهي كٍا كى ّي ايٍرًض تعال  : (ً فك الكًذوفى كىعىري ٍؿ ًدًهـ مل ويٍو ىؿى ًمٍف  ىةى

(} ؿ عمراف :  ا لىايـ ملف يكاًصًروفى مى لىًك اٍفتىدىل ً ًل  يٍكلىػًئؾى لىايـٍ عىذىابه  ىًلوـه كى ذىهى نا كى
ل { فوعود معي  ايخذ لم يّ المو كؿ صادرنا مف الماخكذ ميل ، كوعدٌ ُٗ

عف معطول ك اذلل ، كهك   ػ(عف( فوعود معي  مجاكزة المو كؿ ،  ك ايعصالل
  د م الغض في معي  الععؿ مف تعدوتل  ةرؼ (ًمف( يفك فول كياوض عف 

فا  (ّ( دح عم   اذلل((اةت اس ال يّ الم ذكؿ عيد الم ذكؿ  لول  ةوث ج ويرى 
ف  س ةايل لف وو ؿ مف الكعار يعواتاـ في الديوا كج افتداؤهـ وكـ الووامض كاع

 إلرادة هذا المعي  عدكل الععؿ (ة ؿ(  ػ(ًمف( صدرت مياـ م ا رة ، ف
(  ػ(عف( في سكرة ايةواؼ كاف إمف ةكلل تعال  :  كتعدم (يىتىوى كؿي
ٍمميلي  عىٍتلي كيٍرهنا كىةى مىٍتلي  يمحلي كيٍرهنا كىكىإى مى ٍويىا اييسىافى ً كىاًلدىٍوًل ً ٍةسىاينا ةى (كىكىصك

                                                 

 .َُٓ( مجاز الور ف ص  ُ(
 .ُِٔ/ْ( الك اؼ  ِ(
 .ُِٓ/ِٓ( التةرور كالتيكور  ّ(
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تك   ً  ذيكفى  ىٍارنا ةى اليلي ذّى ًفصى ذىا  ىمى،ى  ى يدكهي كى ىمى،ى  ىٍر ىًعوفى سىيىضن ةىاؿى رىبل  ىٍكًزٍعًيي  ىٍف كى
اهي كى ىٍصًمٍ   ا تىٍرإى اًلةن مى  كىاًلدىمك كى ىٍف  ىٍعمىؿى صى مىيك كىعى تىؾى الكًتي  ىٍيعىٍمتى عى  ىٍ كيرى ًيٍعمى

يلي ًمفى اٍلميٍسمً  وكًتي ً يلي تيٍ تي ً لىٍوؾى كىاًع {  يٍكلىًئؾى الكًذوفى يىتىوى كؿي ًُٓموفى }ًلي ًفي ذيرل
ٍدًؽ  يكًض كىٍعدى الصل اًب اٍلجى ـٍ ًفي  ىٍصةى يىتىجاكىزي عىف سىولئىاًتًا ًمميكا كى ٍيايـٍ  ىٍةسىفى مىا عى عى

(}ايةواؼ :  ( ُٔ-ُٓالكًذم كىاييكا ويكعىديكفى { ةاؿ ا ف عا كر ((كعدلم (يىتىوى كؿي
جايب المدعك لاـ ، كهـ  ةرؼ (ًمف( تغمو نا ل  ةرؼ (عف( كةول  ف ويعدكل

يفك دعاّ الكلد يكلئؾ  ميزلض اليوا ض عياـ في ع ادة الدعاّ ؛ كالذروض الكالداف 
ذ،  ّن كاع ا ؛ فعي  ا كاف العمؿ  اليوا ض متىوى ك ًمـ  فك عمؿ المّر ليعسل متٌو كؿ  وإن عي

كوتو كؿ عف كالدواـ كذروتاـ الكّـ اختصار ، كايكل ةوؿ :  كلئؾ وتو كؿ مياـ 
عيي  فك الكلد  كر يعمض ا يوا ض عف يعسل كعف و (ُ(  ةسف ما عممكا((

، فوككف المعي   التعدم  ػ(عف( كافك الكالدوف كالدول كدعا لذروتل  ا صّح 
 كرا يعمض ا ، كة ؿ ا جؿ كعّ  كرهما ، ككافك الذروض دعت ليعساا 

، فإذا كاف ةد ة ؿ ا عمؿ هؤجّ  ا صّح كة ؿ ا س ةايل دعاّها 
 اليوا ض كاف ة كؿ عمؿ مف  ياب عياما مف  اب  كل  ك ةرب ، فتامكؿ العرؽ 

ّن عي   وف التعدم  ػ(عف( في الم ة كؿ صواـ  كالتعدم  ػ(ًمف( ، فمك  رود مذ
  الكلد كصّتل لكاف مف اييسب تعدول  ػ(ًمف( كا  عمـ .  

: كوكلل  تعال  : (لىتىٍركى يفك طى ىونا عىف جعماا  معي  ( عد( -ٔ
: المصكف { كالتودور : ط ونا  عد ط ؽ ، جاّ في الدر ُٗطى ىؽو(}اجي واؽ : 

((ةكلل (عىف طى ىؽو( في (عف( كجااف ،  كلاما :  يكاا عم   ا اا ، كالذايي : 
ذ  ذا جاز في الةرؼ كجااف ، فايى  (ِ( يكاا  معي  ( عد(((  الكجل كل   ف ويؤخى

 الذم وتعؽ مع ايصؿ ، كج سوما  ذا كاف هك المودكـ عم  الكجل ا خر .

                                                 

 .َّ/ِٔ( التةرور كالتيكور  ُ(
)ِ  )َُ/َْٕ. 
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 معي  ( عد( في ةكلل تعال   : (ةىاؿى عىمكا ةىًموؿو  كذلؾ جعمكهاك 
(}المؤميكف :  فك يىاًدًموفى { ك(ما( زائدة كالتودور :   عد ةموؿ ، هذا ما َْلىويٍصً ةي

ةاؿ الزجاج : كلـ ت ر كتب التعسور كالمعايي  ل  هذا الكجل ، ادعكه ، 
( معياه : عف ةموؿ(( في كةاؿ الزمخ رم :  ((ك  (ُ(((كةكلل تعال  : (عىمكا ةىًموؿو

( في المصكف كةد جاّ في الدر  (ِ( معياه : عف ةروب(( ا (((عىمكا ةىًموؿو  وإن
( صعض لزمف مةذكؼ ، ...  (ما( هذه كجااف ،  ةدهما :  يكاا مزودة ك(ةىًموؿو

،  ؿ هي يكرة  معي   يّ  م : عف زمف ةموؿ ، كالذايي :  يكاا غور مزودة 
 )   (ّ( صعتاا  ك  دؿ ميل(( ك زمف ، ك(ةىًموؿو

 اٌيل  ذا جاز  كيوكؿ هيا ما ةمياه في الةرؼ السا ؽ كفي غور مكإع
ذ  الكجل الذم وتعؽ مع ايصؿ ، كج  في الةرؼ كجااف ، فايىكل   ف ويؤخى

 سوما  ذا كاف هك المرجك   ك المودكـ عم  الكجل ا خر
ـى عىف ككذلؾ جعمكها  معي  ( عد(  رلفيكفى اٍلكىًم في ةكلل تعال  : (ويةى

{ كةالكا : الدلوؿ عم  ذلؾ استعماؿ (ًمف( في ةكلل ُّمككىاًإًعًل(}المائدة : 
ـى ًمف  ىٍعًد مىكىاًإًعًل(}المائدة :  رلفيكفى اٍلكىًم { ، ككاف ايجدر ُْتعال  :  (ويةى

الةرفوف   اصةاب كتب ةركؼ المعايي  ف وذكركا العرؽ في المعي   وف
سر استعماؿ الةرؼ ايكؿ مف دكف الذايي (عف( ك(ًمف( ذـ و ويكا  عد ذلؾ 

في المكإع ايكؿ ، كسر استعماؿ الةرؼ الذايي مف دكف ايكؿ في 
المكإع الذايي كما فعؿ  صةاب كتب مت ا ل الور ف ، ةاؿ ا سكافي : 

ـٍ لىعيكاهيـٍ ((ةكلل تعال  : ( ا يىٍوًإًاـ ملوذىاةىاي رلفيكفى  فىً مى عىٍميىا ةيميك ىايـٍ ةىاًسوىضن ويةى كىجى
كٍا ً ًل(}المائدة :  ًظا ملمكا ذيكلري يىسيكٍا ةى ـى عىف مككىاًإًعًل كى { كةاؿ تعال   عده ُّاٍلكىًم

رلفيكفى  ـٍ وىٍاتيكؾى ويةى ًروفى لى في هذه السكرة : (سىمكاعيكفى ًلٍمكىًذًب سىمكاعيكفى ًلوىٍكـو  خى
                                                 

عرا ل  ُ(  .ُِ/ْ( معايي الور ف  كاع
 .ٕٕٓكمدارؾ التيزوؿ ص  ُّٖ/ّ( الك اؼ  ِ(
 . ِّْ/ٖ( الدر المصكف  ّ(
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ـى  ـى ةاؿ في ًُْمف  ىٍعًد مىكىاًإًعًل(}المائدة : اٍلكىًم { لمسائؿ  ف وساؿ فووكؿ : ًل
ـى عىف مككىاًإًعًل( رلفيكفى اٍلكىًم كفي الذايوض : (ًمف  ىٍعًد مىكىاًإًعًل( كما  ايكؿ : (ويةى

العرؽ  وف المعظوف ك وف المكإعوف ةت  اختص كؿ كاةد مياما  المعظ الذم 
  فك ا وض ايكل  في الواكد الذوف ةرفكا ما  يزؿخصل ؟ الجكاب  ف وواؿ : 

ّن  مف جاض التاكوؿ ، لل ؛ فوككف هذا تةروعنا  ا مف كّمل عما عممكه تاكو
ا مف جاض التيزوؿ ما فوكلؾ (عف( في كّـ العرب مكإكع لً ...  كةرفكا  وإن

ك(عف( في هذا ...  عرم ككساه عفعدا ال يّ ووكؿ :  طعمل عف جكع 
مل  عد جكع ككساه  عد تورب مف معي  ( عد( ييكؾ توكؿ :  طعالمكإع 
يفك ( عد( ةد تككف  ؿ في هذا المكاف  ف وستعمؿ (عف( فك ايص عرم ،  جٌ 

لما تاخر زمايل عف زمايل  ازميض كذورة ، ك(عف( لما جاكز ال يّ  ل  غوره 
ف عطش ، مّصونا زميل لزميل ، كالمراد  ذا ةاؿ :  طعمل عف جكع كسواه ع

الذايوض ك مكا ا وض واه ، كلمكا جاع  طعمل ،  يكل لمكا عطش س  جٌ لوس وراد  ل 
 ازميض  مف  عد مكت الي ي صم  ا عمول كسمـ...  فاي في ةكـ مف الواكد

  (ِ(((كهذا مكإع ( عد( ج مكإع (عف((((ُ(كذورة((
ـى عىف  رلفيكفى اٍلكىًم مككىاًإًعًل( ك عده : كةاؿ الكرمايي : ((ةكلل ((ويةى

ـى ًمف  ىٍعًد مىكىاًإًعًل( يفك ايكل  في  كائؿ الواكد رلفيكفى اٍلكىًم ، كالذايوض  فومف  (ويةى
،  م : ةرفكها  عد  ف كإعاا ا الي ي صم  ا عمول كسمـ كايكا في زمف 

  (ّ(مكاإعاا كعرفكها كعممكا  اا زماينا((
ـى عىف لض ةكلل تعال  : كةاؿ ا ف جماعض الكيايي : ((مسا رلفيكفى اٍلكىًم (ويةى

ـى ًمف  ىٍعًد مىكىاًإًعًل( ْٔ(}اليساّ : مككىاًإًعلً  رلفيكفى اٍلكىًم { كةاؿ  عد ذلؾ : (ويةى
اّت (عف( فج...  جكا ل  فك ايكل   رود  اا التةروؼ ايكؿ عيد يزكؿ التكراة

                                                 

 .ِٗ-ُٗ( درة  التيزوؿ ص  ُ(
 .ِٗ( درة  التيزوؿ ص ِ(
 .ٔٓ( ال رهاف في مت ا ل الور ف ص  ّ(
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كايكل ...   عمول كسمـصم  اي  تةروعاـ في زمف اليلذلؾ ، كا وض الذايوض 
فػ(عف( لما ةرب مف ...  ةاؿ : مف  عد ما عممكا  ل كاعتودكا كتدويكا

  (ُ( ايمرك( عد( لما  عد((
ركؼ المعايي  ف وسمككا هذا هكذا كاف وجب عم   اليةاة في كتب ة

، كهك  ف و ويكا سر استعماؿ الةركؼ في الور ف الكروـ التي ويظفح  الطروؽ
 كؿ كهمض  فك  عإاا جاّ  معي   عض ، كلك فعمكا ذلؾ لتكصمكا  ل  الك ؼ 
ا لاذه  عف  ّغض التع ور الور يي ، فجعؿ ةرؼ  معي  ةرؼ  خر ويعدك هدمن

، كةد س ؽ  ف  ؿكاجستعمااما في الدجلض العرؽ  وي  واف ي   تي ال ّغض ، ك 
امض ؛ ييكاا تادـ ذكرت في كتا ي السا ؽ ،  فك كتب الكجكه كاليظائر كتب هدٌ 

ما  يتل كتب مت ا ل الور ف ، كها هـ  صةاب كتب ةركؼ المعايي وسمككف 
 . صةاب كتب الكجكه كاليظائر يعسل الذم سمكل س وؿ ال

مىا وىيًطؽي عىًف  جعماا  معي  ال اّ-ٕ : كوكلل تعال  : (كى
ةاؿ الزرك ي يعسل الذم { كالتودور : كما ويطؽ  الاكل ، ّاٍلاىكىل(}اليجـ : 

ةكلل عف هكل ، ةاؿ  اذا الكجل : ((كةوؿ : عم  ةوووتاا ،  م : كما وصدر 
جاّ في ك  (ِ(كةوؿ لممجاكزة ؛ يفك يطول مت اعد عف الاكل كمتجاكز عيل((

: ((ك(عىًف اٍلاىكىل(  م : ما وصدر عف الاكل يطول ، فػ(عف(  المصكفالدر 
 مكا جعماا فػ(عف( هيا  معي  (عف(  (ّ( عم   ا اا ،  كةوؿ هي  معي  ال اّ((

 د   ور  لول  صوغض التإعوؼ (ةوؿ( .  معي  ال اّ فو
 افك جعؿ (عف( صمض ،  م : زائدة ، كهذا ما ادعاه ا ف الجكزم -ٖ

الكروـ عم  خمسض  كجل :  ةدها : صمض في الكّـ مف ذلؾ (عف( في الور ف 
ةكلل تعال   : (وىٍساىليكيىؾى عىًف ايىيعىاًؿ ةيًؿ ايىيعىاؿي ًلٌمًل كىالركسيكًؿ فىاتكويكٍا الٌملى 

                                                 

 .ْْ( ك ؼ المعايي في مت ا ل المذايي ص  ُ(
 .ْٖٖ( ال رهاف ص  ِ(
)ّ )َُ/ّٖ . 
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(}اييعاؿ :  ٍؤًمًيوفى ـٍ كى ىًطوعيكٍا الٌملى كىرىسيكلىلي ً ف كييتـي مح كٍا ذىاتى ً ٍوًيكي { ُكى ىٍصًمةي
 كالمراد  اييعاؿ غيائـ الةرب . (ُ(تودور وسالكيؾ اييعاؿكال

، كهذا  ذكرها عف دجلض ةذفااك(عف( لوست صمض ؛ جختّؼ دجلض 
يل ا ف الجكزم يعسل في تعسوره ، فود ذكر  فك في س ب يزكؿ ةكلل ما  وٌ 

ا ةاؿ تعال  : (وىٍساىليكيىؾى عىًف ايىيعىاًؿ( ذّلض  ةكاؿ : (( ةدها :  فك رسكؿ 
ّن  فمل كذا ككذا ، كمف  سر  سورنا فمل كذا ككذا ، فامكا  وكـ  در : مف ةتؿ ةتو

الم وخض فذ تكا تةت الراوات ، ك مكا ال  اف فسارعكا  ل  الوتؿ كالغيائـ ، فواؿ 
ّنا ، فا كا ، فاختصمكا  ل   االم وخض لم  اف :   رككي معكـ ؛ فإيكا كيا لكـ رد

 ، سكرة اييعاؿ ، ركاه عكرمض عف ا ف ع اس رسكؿ ا ، فيزلت 
ةاؿ ...   فك سعد  ف   ي كةاص  صاب سوعنا وكـ  در: كالذايي 

السحدلم : اختصـ سعد ك خركف في ذلؾ السوؼ ، فسالكا الي ي صم  ا عمول 
 كسمـ ، فاخذه الي ي صم  ا عمول كسمـ مياـ فيزلت هذه ا وض .

كايت لرسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ ، لوس كالذالث :  فك اييعاؿ 
 (ِ( يةد مياا  يّ ، فسالكه  ف وعطواـ مياا  وئنا ، فيزلت هذه ا وض((

فاس اب اليزكؿ تإميت  فك هياؾ مف ساؿ  ف ويعط  مف الغيائـ ، 
كالتع ور عف هذا المعي  ووتإي ةذؼ (عف( ك ف وواؿ : وسالكيؾ اييعاؿ ، 

 اذة ، كهياؾ مف ساؿ عف  ةكاـ الغيائـ ، كهذا كما جاّ في الوراّة ال
المعي  ووتإي ذكر (عف( كما جاّ في ا وض ، كهذا هك الغرض الراج  مف 

ملب عم    عد  ف ذكر ا ف الجكزم ما ف سؤاؿ العطوض .سؤالاـ  ك هك الذم غي
ةوؿ في س ب يزكؿ  وض اييعاؿ ،  وكف  الغرض مف ذكر (عف( كمف ةذفاا 

(عف( ةكجف :  ةدهما :  يكاا زائدة ، كالمعي  : وسالكيؾ فواؿ : ((كفي 

                                                 

 . ُٕٔكميتخب ةرة العوكف ص  َِّ( ويظر : يزهض ايعوف ص  ُ(
 .ِِْ-ُِْ/ّ( زاد المسور  ِ(
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اييعاؿ ، ككذلؾ ةر  سعد  ف   ي كةاص ،  كا ف مسعكد ك  ي  ف كعب ، 
 ك  ك العالوض : وسالكيؾ اييعاؿ ،  ةذؼ (عف( .

ف هي ؟  ك كالذايي :  يكاا  صؿ ، كالمعي  : وسالكيؾ عف اييعاؿ لمى 
عف ةكـ اييعاؿ ، كةد ذكريا في س ب يزكلاا ما وتعمؽ  الوكلوف ، كذيًكر  يكاـ 

عف ةكماا ؛ ييكاا كايت ةرامنا عم  ايمـ ف ماـ(( يكما سالكا 
 )ُ) 

فايت ترل  ف ا ف الجكزم اختار  ك رج  جعؿ (عف( غور زائدة  ، 
يفك السؤاؿ كاف عف ةكـ اييعاؿ ج عف العطوض ،   مكا ةراّة مف ذكرهـ فاي 
ةراّة  اذة ، كةد جاّ في الدر : ((كساؿ : تارة تككف جةتإاّ معي  في 

 يعس المسؤكؿ فتتعدل  ػ(عف( كاذه ا وض ، ككوكؿ ال اعر : 
  ف جامًت الياس عيكا كعياـي   فموس سكاّ عالـ كجاكؿ سمي 

،   جذيوف ، يةك : سالتي زودنا ماجن فتتعدل  هكيةك كةد تككف جةتإاّ ماؿ 
كزعـ  فك (عف( زائدة ، المعي  ، كةد ادكع   عإاـ  فك السؤاؿ هيا  اذا 

كا ف  كالتودور : وسالكيؾ  اييعاؿ ، ك وكد ةكلل  وراّة سعد  ف   ي كةاص
وسالكيؾ اييعاؿ ، دكف (عف( كالصةو   فك هذه الوراّة عم   رادة  ... مسعكد

 (ِ( ةرؼ الجر((
كهذه الوراّة  اذة كما ةمتي كما  يكل ةت  لك كايت صةوةض  متكاترة  

فإيكاا ج تككف ةجض عم  زوادة (عف( ييكل سوككف ذكرها تع ورنا عف المعي  
 رادة  ا وض  وراّة  خرل ج تككف  جٌ  يفك ةراّةا خر كهك معي  العطوض ، 

، كةد   وكيتي الةكمض مف تعدد الوراّات التي مف  وياا الجمع  وف معي   خر 
  (ّ(معايواا

                                                 

 .ِِْ/ّ( زاد المسور  ُ(
 .ٓٓٓ/ٓ( الدر المصكف  ِ(
 ( ويظر : كتا ي : دركس  سّموض ، الدرس الذايي : يزكؿ الور ف عم  س عض  ةرؼ . ّ(



1542 

 

كةاؿ ا ف عا كر : ((كالسؤاؿ ةوووتل الطمب ، فإذا عيدلم  ػ(عف(  
ذا عيدلم  يعسل فاك طمب  عطاّ فاك طمب معرفض المجركر  ػ(عف( ال يّ  كاع

يكما سالكا عف  ةكماا صراةض َََ، فالمعي  هيا وسالكيؾ  معرفض اييعاؿ كاع
   (ُ( كإمينا في إمف  سؤالاـ ايذرة   عإاا((

كؿ عم   فك معي  المجركر غور معي  الميصكب في  ؿه ذى كما تودـ مى  
مكإع جاز فول اليصب كالجر ، كهك ردا عم  مف زعـ الوكؿ  زوادة الةركؼ 

الخافض ؛ يفك كّ هذوف الوكلوف يزع ،  كردا كذلؾ عم  الوكؿ  اليصب عم  
 م يي عم    ساس  فك الميصكب كالمجركر  معي  كاةد .

فػ(عف( لوست مف الةركؼ الم تركض كجموع المعايي التي ةومت فواا  
ةت  ييسب  ل  اله ...  كجعماا  معي  (عم (  ك ( عد(  ك ال اّوض مختم

ال صرووف  يكاـ ةالكا :  فك (عف( ((هي لممجاكزة في الجموع ، كلك كايت لاا 
،  م : عمول ،  معايي هذه الةركؼ لجاز  ف توع مكةعاا : زود عف العرس 

              (ِ(  ل((كجئتي عف العصر ،  م :  عد العصر ، كتكمكـ عف خور ،  م : 
العاّ عاطعض تعود الترتوب كالتعووب ، كايخور كؿ  يّ الفا  : -ُٖ 

  ةس ل ، كهي مف الةركؼ الم تركض ، كمعايواا ايساسوض : 
مىٍويىا اٍلعىمىوىضى ميٍإغىضن  :التعووب   مىوىضن فىخى مىٍويىا اليحٍطعىضى عى كوكلل تعال  : (ذيـك خى

رى فىتى ىارىؾى المكلي  ٍمونا  خى ا ذيـك  ىي ىٍايىاهي خى ـى لىٍةمن ا فىكىسىٍكيىا اٍلًعظىا مىٍويىا اٍلميٍإغىضى ًعظىامن فىخى
(}المؤميكف :  اًلًووفى  { ُْ ىٍةسىفي اٍلخى

مىٍوًل(}الوصص : : كوض كالس     كىزىهي ميكسى  فىوىإى  عى وكلل تعال  : (فىكى
{ كتجيّ العاّ الس  وض ياص ض لمععؿ المإارع  اذا المعي  ، ج  ػ( ف( ُٓ

ـٍ  مإمرة  عدها كما وزعـ  جماكر اليةاة كوكلل تعال  : (وىا لىوتىًيي كييتي مىعىاي
ا(}اليساّ :   {ّٕفىاىفيكزى فىٍكزنا عىًظومن

                                                 

 .ٖ/ٗ( التةرور كالتيكور  ُ(
 .ّْْ/ِ( همع الاكامع  ِ(
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اّ   رطل  ك  ما تإمف معياه : كوكلل تعال  : (ةيٍؿ ً ف الجز كر ط   
ـى فىّ كةكلل تعال  :  {ُّكييتيـٍ تيًة حكفى الٌملى فىاتكً عيكًيي(} ؿ عمراف :  (فىاىمكا اٍلوىًتو

 { ٗتىٍواىٍر(}الإة  : 
 ليةاة اختموكا لاا معايي فك ا  جٌ هذه هي معايي العاّ ايساسوض  

ك معي  الكاك ، كاجستيئافوض ،  غورها فزعمكا  يكاا تجيّ زائدة ، ك معي  (ذيـك( 
 (ُ( كةالكا  العاّ العصوةض (ةت ( ،  ك معي ، 

في ةكلل تعال  : (ةيٍؿ ً فك اٍلمىٍكتى  : فود ةالكا  زوادة العاّالزوادة -ُ 
(}الجمعض :  ـٍ كفى ًمٍيلي فىًإيكلي ميًّةوكي { ةاؿ الةم ي : ((ةكلل : (فىًإيكلي ٖالكًذم تىًعرح

( في العاّ كجااف ،  ةدهما :  ـٍ ا تإميل اجسـ مف معي   يكاا داخمض ًلمميًّةوكي
لؾ . كالذايي : كـ المكصكؼ  المكصكؿ ةكـ المكصكؿ في ذال رط ، كة

 يكاا مزودة مةإض ج لمتإموف المذككر ، ك فسد هؤجّ الوكؿ ايكؿ  كجاوف ، 
( مكصكجن ، كاسـ   ةدهما :  فك ذلؾ  يكما وجكز  ذا كاف الم تد   ك اسـ ( فك

( هيا لوس  مكصكؿ ،  ؿ مكصكؼ  المكصكؿ ، كالذايي :  فك  العرار مف  ( فك
و  ل ال رط وعيي  يكل متةوؽ فمـ و  ل ال رط ، فمـ ميل  المكت ج وييج 

  الذم هك مف  ايل اجةتماؿ
ةد ، كيفك  افك المكصكؼ مع صعتل كال يّ الكا: ك جوب عف ايكؿ  

كالمكصكؼ صعض  ، فإذا لـ وذكر المكصكؼ دخمت العاّ  (الذم( ج وككف  جٌ 

                                                 

كرصػػؼ  ِٕٓ-َِٓكايزهوػػض ص  ُٖ-ُٕ( ويظػػر :  معػػايي الةػػركؼ لمرمػػايي ص  ُ(
 ُٖٔ-ُُٔ/ُكمغيػػي الم وػػب  ٖٕ-ُٔكالجيػػ  الػػدايي ص  َْٓ-َْْالم ػػايي ص

-ِّٓكا توػػاف ص َُٔ-ُٖٓ/ْك صػػائر ذكم التمووػػز  ْٖٓ-َٖٓكال رهػػاف ص 
كالزوػػػػػػػادة  ِٕٓ-َٕٓكالكموػػػػػػػات لمكعػػػػػػػكم ص  ُْٗ-ُِٗ/ّكهمػػػػػػع الاكامػػػػػػػع  ِْٓ
 .ُُٕ-ُُٓ/ٖةساف كا 
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 ذا صيرلح  اا ، كعف الذايي :  افك خمونا كذورنا وظيكف  فك العرار  ؾمراد ، فكذل
 (ُ( مف  س اب المكت ويجواـ  ل  كةت  خر((

ك يا  جوب عف هؤجّ الذوف زعمكا  فك المكصكؼ  المكصكؿ لوس  
 فك ال ارئ عز كجؿ هيا    ال  صكؿ ، لذلؾ لـ و  ل ال رط ،  جٌ كةكـ المك 
 يككـ ج تةتجكف  مغض الور ف الكروـ كةد زعمتـ وا هؤجّ  فك ،  ـ  طى  ى  ال رط فرى 

 مصدركـ ايكؿ في المغض هك الور ف الكروـ .
ا ً كيـ ملف يلٍعمىضو فىًمفى   مى ككذلؾ ةالكا  زوادتاا في ةكلل تعال  : (كى

 { كةد جاز عيد اليةاة  ف تككف (ما( هيا مكصكلض ك رطوضّٓالٌمًل(}اليةؿ : 
كالتودور : كما وكف ميكـ مف ، ف العاّ كاةعض في جكاب  رط كج زوادة ك كفت

ييكل كوؼ وستساغ  ف تككف ا وض ككوؼ استساغكا زوادتاا  (ِ(يعمض  فمف ا 
  تودور : كما  كـ مف يعمض مف ا؟!

ليكاىاًر كةالكا  زوادتاا في ةكلل تعال  : (الكًذوفى وييًعويكفى  ىٍمكىالىايـ ً المكٍوًؿ كىا 
(}ال ورة :  ييكفى ـٍ وىٍةزى ـٍ كىجى هي مىٍوًا ٍكؼه عى ـٍ كىجى خى ـٍ ًعيدى رى لًا ّىًيوىضن فىمىايـٍ  ىٍجريهي ًسًرا كىعى

ل معي  لتإمي اجسـ المكصكؿ{ كالصةو   فك العاّ كاةعض في جكاب ِْٕ
ال رط ، جاّ في ايزهوض لماركم : ((كةاؿ  عإاـ :  يكما دخمت العاّ في 
خ ر (الذم( ل  ل الجزاّ  ج ترل  يكؾ توكؿ : الذم ووـك فمل درهـ ، فمعياه : 
 فك لل درهمنا مف  جؿ ةوامل ، كلك لـ وات  العاّ لجاز  ف وككف لل درهـ ج 

فتاٌمؿ  ٌف هياؾ فرةنا في الدجلض  وف  ذ ات الؼّ ك وف  (ّ( مف   جؿ ةوامل((
 ةذفاا .
وكامى فىاٍرهى يكًف(}ال ورة  : تعال  : (كةالكا  زوادتاا في ةكلل   {  َْكىاًع

غور زائدة  كةد جاّ في الدر المصكف (( يكاا جكاب  مر مودكر  كالصةو   يكاا
                                                 

 . ِّٗ/َُ( الدر المصكف  ُ(
 . ِّٖ/ٕ( الدر المصكف  ِ(
 .ِٔٓ( ص  ّ(



1545 

 

كجاز  ف  تككف كاةعض  في جكاب ( مكا( مإمرة  (ُ(فاره كف((: تي كاكا  تودوره
 كالتودور : ك مكا  وام فاره كف . 

ًموـه كىغىسكاؽه(}ص : كةالكا  زوادتاا في ةكلل   تعال  : (هىذىا فىٍموىذيكةيكهي ةى
مف مكاإع زوادة العاّ دخكلاا عم  خ ر الم تد  {  كةد ذكر المرادم  فك ٕٓ

ف وككف (هىذىا( (  الزجاج : (( جاز في ةكلل تعال  : (هىذىا فىٍموىذيكةيكهي كذكر  فك 
 ود  فك الزجاج  جاز مع هذا الكجل جعؿ (هىذىا(  (ِ(م تد  ك(فىٍموىذيكةيكهي( خ ره((

فموذكةكا هذا فموذكةكه ،  ، كالتودور : اج تغاؿ عم  في مكإع يصب 
كةاؿ الةم ي : ((في (هىذىا(  كجل ،  (ّ(كالمعي  : هذا ةموـ كغساؽ فموذكةكه

ًموـه كىغىسكاؽه( ا( كالذايي :  ف وككف (هىذى ...   ةدها :  ف وككف م تد  كخ ره (ةى
كالذالث :  ف وككف (ٌهذىا( م تد  كالخ ر مةذكؼ ، ...  ميصك نا عم  اج تغاؿ

كالرا ع :  يكل خ ر م تد  مإمر ،  ...   م : هذا كما ذيًكر ،  ك هذا لمطاغوف
كالخامس :  ف وككف م تد  كخ ره (فىٍموىذيكةيكهي( كهك ر م ...   م : ايمر هذا

 كلـ  جد هذا المذهب لأخعش في معايول (ْ(ايخعش(( 

ـى الوكؿ  ذف  الكجل الذم وجعؿ العاّ زائدة كذٌمكض  ر عض  كجل جاز   فىًم
  ف تخرجاا مف الزوادة ؟!

{ فىذىًلؾى ُتعال  : ( ىرى ىٍوتى الكًذم ويكىذلبي ً الدلوًف }كةالكا  زوادتاا في ةكلل  
(}الماعكف :  ـى ( فول كجااف ِ-ُالكًذم وىديعح اٍلوىًتو ، { ةاؿ الةم ي : ((ةكلل (فىذىًلؾى

 ةدهما  فك العاّ جكاب  رط مودر ،   م :  ف تامكمتل ،  ك  ف طم ت عممل 
))) ( عم  (الكًذم ويكىذلبي   (ٓ(فذلؾ . كالذايي :  يكاا عاطعض (فىذىًلؾى

                                                 

)ُ  )ُ/ُّْ . 
 .ِٕ( الجي   الدايي ص  ِ(
عرا ل  ّ(  . ِْٓ/ْ( ويظر : معايي الور ف كاع
 .ّٖٖ/ٗ( الدر المصكف   ْ(
 .َُِ/ُُ( الدر المصكف  ٓ(
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ؿل ُ}كةالكا  زوادتاا في ةكلل تعال  : (ً يكا  ىٍعطىٍويىاؾى اٍلكىٍكذىرى   { فىصى
ٍر(}الككذر :   (ُ({ كالصةو   فك العاّ هيا ((لمتعووب كالتس وب((ِ-ًُلرى لؾى كىاٍيةى

، كةػد تطرةػتي  لػ  هػذه كةالكا  زوادة العاّ عيد اةتراياا  ػ( ذا( العجائوض  
الوإػػػوض فػػػي كتػػػا ي : دراسػػػات فػػػي اليةػػػك الور يػػػي فػػػي الم ةػػػث الذالػػػث التػػػا ع 

ارت ػػاط ( ذا( لمكإػػكع : ( ذا( فػػي الوػػر ف الكروـ/دراسػػض  يةكوػػض تةػػت عيػػكاف : 
العجائوػػض  ػػػ (العػػاّ( كفومػػا وػػاتي يػػص مػػا ةمتػػل هيػػاؾ : ((ذهػػب اليةػػاة  لػػ   فك 

ج تػػرت ط  العػػاّ ، كةػػد جػػاّت مرت طػػض  العػػاّ ، ايصػػؿ فػػي ( ذا( العجائوػػض  ٍف 
يةك: خرجت فإذا ايسد، كةد اختمؼ فواا، فمياـ مف ةاؿ  ايكاا زائػدة،  كمػياـ 

 .(ِ(مف ةاؿ  ايكاا عاطعض، كمياـ مف ذهب  ل   يكاا فاّ الجزاّ
كةد جاّت في الور ف الكروـ مرت طض  العاّ فػي مكاإػع كذوػرة ، كغوػر 

، كو دك  فك ( ذا( العجائوض ج تػرت ط  العػاّ عيػدما وػراد  ةؿٌ مرت طض في مكاإع  
عػػػدـ التاكوػػػد عمػػػ   فك ةصػػػكؿ مػػػا  عػػػدها  ا ػػػر ةصػػػكؿ مػػػا ة ماػػػا، كوػػػكؿ ا 

ػاهيـٍ  تعػال : (فىمىمكػا ػؽل( ]وػكيس:  ايىٍرضً  ًفػي وىٍ غيػكفى  هيػـٍ  ً ذىا  ىيجى [، ًِّ غىٍوػًر اٍلةى
فػػي ايرض ةصػػؿ  عػػد يجػػاتاـ ، فوظاػػر مػػف عػػدـ اسػػتعماؿ العػػاّ  فك  غػػواـ 

ػا ػٍيايـي اٍلعىػذىابى  كى ىػٍعيىا كمذػؿ ذلػؾ ةكلػل تعػال : (فىمىمك ( ]الزخػرؼ:  هيػـٍ  ً ذىا عى وىيكيذيػكفى
َٓ. ] 

 مكػا عيػدما ويػراد التاكوػد عمػ   فك ةصػكؿ مػا  عػدها  ا ػر ةصػكؿ مػػا  
اًئعن  ًدويىًض خى ا وىتىرىةكبي فىًإذىا الكػًذم ة ماا استعممت العاّ كوكلل تعال : (فىاىٍص ى ى ًفي اٍلمى

لي( ]الوصص:  رىهي ً ايٍمًس وىٍستىٍصًرخي  [. ُٖاٍستىيصى
( كةالض اجستيجاد  ل ةصمتا في كةت كاةد  فةالض خكؼ مكس  (

ػػػٍذيىاهيـ  ىٍغتىػػػضن فىػػػًإذىا  ػػػا  يكتيػػػكٍا  ىخى ػػػكٍا ً مى تكػػػ  ً ذىا فىًرةي هيػػػـ ، كمػػػف ذلػػػؾ ةكلػػػل تعػػػال : (ةى

                                                 

 .ُِٖ/ُُ( الدر المصكف  ُ(

 .ِٕٔ/ ُكمغيي الم وب،  ّٕالدايي، ص( ويظر: الجي  ِ(
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( ]اييعػػ ٍ ًمسيػػكفى ( غتػػض ( ،  وػػد هػػذه ا رادة فػػي هػػذه ا وػػض لعػػظكالػػذم وؤ  [ْْاـ:مح
ػاّ  يىزىعى وىدىهي فىًإذىا ًهيى  ىٍوإى اهي فىًإذىا ًهيى ذيٍع ىافه محً وفه * كى كةكلل تعال : (فىاىٍلوى  عىصى

( ]ايعراؼ:  [ ، كالمعركؼ في كتب التعاسػور  فك العصػا َُٖ-ًَُٕلميكاًظًروفى
ض ض الذكر، فتةكلػت ةٌوػ لوائاا ، كالذع اف الم وف : الةوٌ   ل  ذع اف ةاؿ لتٍ تةكك 

لػػ  فرعػػكف، فممػػا ر هػػا  ياػػا ةاصػػدة  لوػػل ، تةػػكؿ  عظومػػض فػػاغرة فاهػػا مسػػرعض 
كةػػد تػػـ ةصػػكؿ  لوػػاّ العصػػا  ، (ُ(اػػا عيػػلعػػف سػػروره كاسػػتغاث  مكسػػ   ٍف وكعك 

ؿ كتةكلاا  ل   فع  ، كيزع وده ك واإػاا ، فػي كةػت كاةػد كموػاـ كاةػد ، كمذػ
ػػػا  ػػػاؾى فىػػػًإذىا ًهػػػيى تىٍموىػػػؼي مى ػػػ   ىٍف  ىٍلػػػًؽ عىصى ٍويىػػػا ً لىػػػ  ميكسى ذلػػػؾ ةكلػػػل تعػػػال : (كى ىٍكةى

( ]ايعراؼ : ـٍ كىًعًصوحايـٍ ُُٕوىٍاًفكيكفى [ ، كةكلل تعال : (ةىاؿى  ىٍؿ  ىٍلويكا فىًإذىا ًة ىالياي
ـٍ  ىيكاىػا تىٍسػعى ( ]طػل:  وكػؿي ً لىٍوػًل ًمػف ًسػٍةًرًه ـٍ المكٍوػؿي  [ كةكلػلٔٔويخى تعػال : (كى وىػضه لكايػ
( ]وػس: [ ، فالموػؿ وعوػب الياػار كمتصػؿ ّٕيىٍسمىهي ًمٍيلي اليكاىارى فىًإذىا هيـ محٍظًمميػكفى

  ل .
لػػذلؾ كذػػر اةتػػراف ( ذا( العجائوػػض  العػػاّ فػػي م ػػاهد وػػـك الووامػػض ل ػػدة  

ػػػػؽح فىػػػػًإذىا ًهػػػػيى   هكالاػػػػا كاتصػػػػاؿ كر اتاػػػػا ، كوكلػػػػل تعػػػػال : (كىاٍةتىػػػػرىبى اٍلكىٍعػػػػدي اٍلةى
كا( ]ايي وػػػاّ:  ػػػاري الكػػػًذوفى كىعىػػػري ػػػضه  ىٍ صى  كةكلػػػل تعػػػال : (ً ف كىايىػػػٍت ً جٌ [ ٕٗ ىاًخصى

ضن كىاًةػدىةن فىػ ٍوةى ( ]وػس: إً صى اًمػديكفى ـٍ خى ػكًر [ ِٗذىا هيػ ييًعػهى ًفػي الصح كةكلػل تعػال : (كى
( ]وػس: فىًإذىا هيـ ملفى ايٍجػدىاًث ً لىػ  رى لًاػ ييًعػهى ًفػي  [ُٓـٍ وىيًسػميكفى كةكلػل تعػال : (كى

ػػف ًفػػي ايٍرًض ً جٌ  مى ػػف ًفػػي السكػػمىاكىاًت كى ػػًعؽى مى ػػكًر فىصى ـك ييًعػػهى الصح ػػاّ المكػػلي ذيػػ ػػف  ى  مى
( ]الزمػػر: فً  كفى ػػا ًهػػػيى ٖٔوػػًل  يٍخػػرىل فىػػًإذىا هيػػـ ًةوىػػاـه وىيظيػػػري [ ، كةكلػػل تعػػال : (فىًإيكمى

 [(( ُْ-ُّزىٍجرىةه كىاًةدىةه * فىًإذىا هيـ ً السكاًهرىًة( ]اليازعات: 
: ةالكا  مجيّ العاّ  معي  (ذيـك( في ةكلل جعؿ العاّ  معي  (ذيـك( -ِ 

ـٍ تىرى  ىفك ا لمكلى  ىيزىؿى ًمفى السكمىاّ مىاّ فىتيٍصً  ي ايٍرضي تعال  : ( ىلى

                                                 

 .ِّٔ/ ِ( ويظر: تعسور الور ف العظوـ ج ف كذور ُ(



1548 

 

ركةن(}الةج :  ركم عف  ...  { ةاؿ ا ف عطوض : ((كالعاّ عاطعضّٔميٍخإى
 مكض كتاامض ، كمعي  هذا  يكل  خذ ةكلل  مض  يكل ةاؿ : هذا ج وككف  جٌ عكر 

( موصكدنا  ل ص   لومض المطر ، كذهب  ل   فك ذلؾ اج خإرار في (فىتيٍصً  ي
ةص  ، يزؿ المطر  عد سائر ال ّد وتاخكر،  كةد  اهدتي هذا في السكس اي

التي تسعواا الرواح ةد اخإرت  ي ات إعوؼ ةت تمؾ ايرض ةةط ، ك ص 
( استدؿ  ل  عإاـ عم   فك العاّ  (ُ( دةوؽ(( كةاؿ الةم ي : ((ةكلل : (فىتيٍصً  ي

ج توتإي التعووب ةاؿ : يفك اخإرارها متراخ عف  يزاؿ الماّ ، هذا 
 الم اهدة ، كةد  جوب عم  ذلؾ  ما يومل عكرمض مف  فك  رض مكض كتاامض 

ةاؿ ا ف  المومض فتص   ايرض غدكة  خإرة ،عم  ما ذيكر ، ك يكاا تمطر 
مةذكفض ة ؿ  ؿا مى كةوؿ : تراخي كؿ  يّ  ةس ل ، كةوؿ : ذىـك جي ...  عطوض

تىرىل  العاّ تودوره : فتاتزا كتر ك كتي ت فتص   ، و وف ذلؾ ةكلل تعال   : (كى
ٍكجو  مىٍواىا اٍلمىاّ اٍهتىزكٍت كىرى ىٍت كى ىي ىتىٍت ًمف كيؿل زى ٍليىا عى  ايٍرضى هىاًمدىةن فىًإذىا  ىيزى

(}الةج :  عمول فةكل الكّـ ،  كوكلل  كهذا مف الةذؼ الذم ودؿٌ  {ٓ ىًاوجو
دلوؽي(}وكسؼ : ْٓفىاىٍرًسميكًف }تعال  :  ( كةاؿ  (ِ({((ْٔ-ْٓ{ ويكسيؼي  ىوحاىا الصل

ف  الكعكم : ((كالتعووب في العاّ ةسب ما  عد في العادة عووب ايكؿ ، كاع
مىٍويىا اٍلعىمىوىضى  كاف  وياما  زماف كذورة ، كوكلل تعال  مىوىضن فىخى مىٍويىا اليحٍطعىضى عى : (ذيـك خى

رى  ٍمونا  خى ـى لىٍةمنا ذيـك  ىي ىٍايىاهي خى ا فىكىسىٍكيىا اٍلًعظىا مىٍويىا اٍلميٍإغىضى ًعظىامن ميٍإغىضن فىخى
(}المؤميكف :  اًلًووفى   (ّ({((ُْفىتى ىارىؾى المكلي  ىٍةسىفي اٍلخى

في ةكلل تعال  :  : ةالكا  مجوئاا  معي  الكاك كاكجعماا  معي  ال-ّ 
(}ايعراؼ :  ـٍ ةىآًئميكفى اّهىا  ىٍاسييىا  ىوىاتنا  ىٍك هي كىـ ملف ةىٍروىضو  ىٍهمىٍكيىاهىا فىجى كهذا  {ْ(كى

                                                 

 .ُُّ/ْ( المةرر الكجوز  ُ(
 .َُّ/ٖ( الدر المصكف  ِ(
 . ُٕٓ( الكموات ص  ّ(
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كالصةو   فك العاّ عم   ا اا كهي هيا مف  اب عطؼ  (ُ(ما ةاؿ  ل العراّ
ا ةكل (ِ(المعصؿ عم  المجمؿ ل تعال  : (فىوىٍد سىاىليكٍا ميكسى   ىٍك ىرى كمف ذلؾ  وإن

ٍارىةن(}اليساّ :  يفك ((الترتوب  العاّ عم  { ًُّٓمف ذىًلؾى فىوىاليكٍا  ىًريىا الٌمًل جى
في  الترتوب  ، كترتوب في الذكر ، كالمراد  إر وف : ترتوب في المعي

 ّ مامض كوكلل تعال  : (الكًذم  ف وككف المعطكؼ  اا جةونا متصّن المعي   
(}اجيعطار :  مىوىؾى فىسىككاؾى فىعىدىلىؾى { ك مكا الترتوب في الذكر فيكعاف :  ةدهما ٕخى

عطؼ معصؿ عم  مجمؿ ، هك هك في المعي  ، كوكلؾ : تكإا فغسؿ 
يىادىل ييكحه رك كلي فىوىاؿى كجال كودول   كمس   ر سل كرجمول ، كميل ةكلل تعال  : (كى

(}هكد :  اًكًموفى ـي اٍلةى ؽح كى ىيتى  ىٍةكى فك كىٍعدىؾى اٍلةى  {ْٓرىبل ً فك ا يًيي ًمٍف  ىٍهًمي كىاًع
 ةوث وةسف الكاك كوكؿ امرئ  كالذايي : عطؼ لمجرد الم اركض في الةكـ

 الووس :
ً ًسٍوًط الملكل  وف الدخكؿ فةكمؿ ، كسم  غوره هذا ترتو نا في المعظ ،  

ل اعر كةكع الععؿ  تمؾ المكاإع ، كترتوب المعظ  كاةدنا  عد ةاؿ : كمراد ا
   (ّ(  خر  العاّ ترتو نا لعظًوا((

ذلؾ العاّ في ةكلل تعال  : (كىاتك ىعيكٍا عاّ اجستئيافوض : جعمكا مف ال-ْ 
لىػًكفك ال مىٍومىافي كى مىا كىعىرى سي مىٍومىافى كى مى  ميٍمًؾ سي ا تىٍتميكٍا ال كوىاًطوفي عى كٍا مى  كٍواًطوفى كىعىري

مىا  كتى كى مىاري كتى كى مىكىٍوًف ً  ىاً ؿى هىاري مى  اٍلمى مىا  ييًزؿى عى ويعىملميكفى اليكاسى السلٍةرى كى
ّى تىٍكعيٍر فىوىتىعىمكميكفى ًمٍيايمىا مىا ويعىرلةيكفى  ا يىٍةفي ًفٍتيىضه فى تك  وىويكجى ً يكمى دو ةى اًف ًمٍف  ىةى ويعىملمى

ٍكًجًل(}ال ورة : ً ًل  ى  ٍرًّ كىزى ( في { ةاؿ الةم ي : ((ةكلل : (فىوىتىعىمكميكفى ٍَُِوفى اٍلمى
ا ويعىملمىاًف(  مى هذه الجممض س عض  ةكاؿ ،  ظارها :  يكاا معطكفض عم  ةكلل : (كى

                                                 

 .َِٓ/ُ( ويظر : معايي الور ف  ُ(
كهمػػػػػع الاكامػػػػػع  ِٔكالجيػػػػػ  الػػػػػدايي  َْٖ/ْ( ويظػػػػػر :  ػػػػػرح كافوػػػػػض ا ػػػػػف الةاجػػػػػب  ِ(

ّ/ُِٗ . 
 . ْٔ-ّٔ( الجي  الدايي  ّ(
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دو  ( عائد عم  ( ىةى ّن كالإمور في (فىوىتىعىمكميكفى عم  المعي  يةك  ( كجمع ةم
(}الةاةض :  اًجًزوفى ٍيلي ةى دو عى ا ًميكيـ ملٍف  ىةى كالذايي : ...  {ْٕةكلل تعال  : (فىمى

) كالذالث :  يكل عطؼ عم  ...   يكل معطكؼ عم  (ويعىملميكفى اليكاسى السلٍةرى
كٍا( كالرا ع :  يكل خ ر م تد  مةذكؼ ، كالتودور فاـ وتعممكف ، ...  (كىعىري
كالخامس :  ف وككف معطكفنا عم  ...  ؼى جممض  اسموض عم  جممض فعموضفعط

( فاستغي  عف ذكر (ويعىملمىاًف( عم  ما في الكّـ مف الدلوؿ  (ويعىملمىافً  فىوىتىعىمكميكفى
عطؼ عم  معي  ما دؿ عمول  كؿ الكّـ ، كالسادس :  يكل ...  عمول

 (ُ( ةوؿ هك مستايؼ((كالسا ع : ...  كالتودور : فواتكف فوتعممكف
 ّ في جموعاا  يكاا عاطعض ،  جٌ فود ذيًكرت س عض  كجل كيجلات العا 

ًعمت العاّ فول استئيافوض  ، ك  ور  لول  صوغض  التإعوؼ :  الكجل السا ع جي
ما هي في الةوووض ، كالةوووض  فك كؿ فاّ ككاك ةوؿ  ايكاا استئيافوض ،  يك  ةوؿ

 يكاا تعطؼ الجمؿ التي ج مةؿ لاا مف ا عراب ، كسموت  عاطعض  جٌ 
ٌّ استئيافوض لً    (ِ( ويتكهـ  فك ما  عدها مف المعردات معطكؼ عم  ما ف ماائ
ـٍ ًفوًل  يرىكىاّ(}اييعاـ : -ٓ  جعماا  معي  (ةت ( : كوكلل تعال  : (فىاي

ؿ هذه العاّ فواؿ : (( ، { كةد يوؿ المرادم هذا الكجل مع  اهده لورده ُّٗ
    (ّ( ((فاّ العطؼ
كهي التي ((تعص  عف المةذكؼ كتعود  واف : العاّ العصوةض -ٔ 
اؾى ...  س  وتل ًذ اٍستىٍسوى  ميكسى  ًلوىٍكًمًل فىويٍميىا اٍإًرب  لعىصى كوكلل تعال  : (كىاًع

ٍويان(}ال ورة :  رىٍت ًمٍيلي اٍذيىتىا عىٍ رىةى عى رى فىايعىجى جى كال اهد العاّ في  (ْ({((َٔاٍلةى
                                                 

 . ّٗ-ّٕ/ِ( الدر المصكف  ُ(
كهمػػػػع ُٖٔ-ُٕٔ/ُك كمغيػػػػي الم وػػػػب ُّٔكص  ٕٔ( ويظػػػػر : الجيػػػػ  الػػػػدايي ص  ِ(

 ُْٗ/ّالاكامع 
 . ٕٕ( الجي  الدايي ص  ّ(
 .َٕٓ( الكموات لمكعكم ص  ْ(
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رىٍت( كهذه العاّ هي في الةوووض ((عاطعض عم  مةذكؼ  ةكلل تعال  :  (فىايعىجى
ي عم  هذا فاّ فصوةض ج توع كه...  تودوره : فإرب فايعجرت، ج  د ميل 

 (ُ( في كّـ  مو، فصو ((  جٌ 
لل ذّذض  كجل : عاطعض ، كس  وض ، كرا طض فالعاّ ةرؼ م ترؾ  

:  ٌما ايكجل الستض ال اةوض : جعماا زائدة ، ك معي  (ذيـك( ، لجكاب ال رط 
ك معي  الكاك ، كاجستيئافوض ، ك معي  (ةت ( ، كالعاّ العصوةض ، فاي 

 مختموض .
ي ف هذا الةرؼتودمت دراسض المعايي الميسك ض  ل   في :-ُٗ

ككايت دراسض عامض غور  اممض ، كفوما   ِٕرةـ كتا ي : ج كجكه كج يظائر  
 واتي التطرؽ  ل  كؿ معايواا الكاردة في الور ف الكروـ .  

ةاؿ ا ف الجكزم : ((في : ةرؼ مكإكع في ايصؿ لمظرفوض ، 
عمواا الورويض ، ةاؿ   ك   توكؿ : زود في الدار ، كةد وستعار في مكاإع  تدؿٌ 

ي ال غؿ ، مستعار غور ةوووض ، زكروا : كةكلاـ : زود في العمـ ، كعمرك ف
كةد وتسع فواا ةت  وواؿ : في ود فّف إوعض يعوسض ، كمف المةاؿ  ف تككف 
وده كعاّ لما هك  كذر مياا ، كلكف هذا اتساع كايكل   دة تمكيل مف الإوعض 

 ل اتساع في الكّـ ،، كةكة تصرفل فواا  ميزلض ال يّ الذم في وده ، كهذا كمٌ 
 (ِ(س  ل((كةد كذر فول ك ي

كةد اتعؽ  صةاب كتب ةركؼ المعايي ، ك صةاب كتب الكجكه  
عم   فك (في( كردت في الور ف الكروـ عم  كجكه كذورة غور كجل الظرفوض 

، ك معي  (عف( ، ك معي  ( ل ( ،  معي  يةك ك ،  معي  ال اّ   ارها : 
ك معي  مع( ، ك معي  (عم ( ، ك معي  (، ك معي  (عيد( ، ك معي  (ًمف( 

                                                 

 .ّٖٓ/ُ( الدر المصكف  ُ(

 .ِِِ( يزهض ايعوف ص  ِ(
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كفوما واتي دراسض ل كاهد هذه  ( ُ(كزائدة،  المواوسضك معي  ، تعموؿ ال جـ
 المعايي في الور ف الكروـ :

كفى ً جٌ جعماا  معي  ال اّ : كوكلل تعال   : (-ُ   ىف وىٍاًتوىايـي  هىٍؿ وىيظيري
(}ال ورة :  { ةاؿ ا ف عا كر : ((كةكلل تعال  : َُِالٌملي ًفي ظيمىؿو ملفى اٍلغىمىاـً

اـً  مف  سياد ا تواف  ل  ا ؛ جةتإاّ  (   د   كاجن (ًفي ظيمىؿو ملفى اٍلغىمى
الظرفوض ، كهي مستةومض عم  ا تعال  ، كتاكومل  مكا  افك (في(  معي  ال اّ 

 م : واتواـ  ظمؿ مف الغماـ ، كهي ظمؿ تةمؿ العذاب مف الصكاعؽ ،  ك ، 
الرو  العاصعض ،  ك يةك ذلؾ  ف كاف العذاب ديوكونا ،  ك في ظمؿ مف الغماـ 

كةوؿ  فك في ا وض ...  عذا لم  ما ودؿ عم   مر ا تعال   ك ت تمؿ ع
ئكض في ظمؿ مف الغماـ ، تودومنا كتاخورنا ، ك صؿ الكّـ  ف واتواـ ا كالمّ

فود  يكر ا ف عا كر جعؿ (في( عم    (ِ( فالغماـ ظرؼ  تواف المّئكض((
ّن  ا اا ؛ جة عم  ا ، كهك  اذا الوكؿ  تإاّ الظرفوض ، كجعؿ ذلؾ مستةو

وعطؿ صعات ا ؛ يفك  غمب صعات ا س ةايل كتعال  عم  هذا اليةك ، 
 ةةاـ صعات ا في  ور مرة ،  يكل ج وجكزما س ؽ  ف ذكرتل غ كلاذا  ةكؿ

                                                 

-ِٕك اسػػـ الكجػػكه كاليظػػائر ص ُُٗ-ُٖٗ( ويظػػر : اي ػػ اه كاليظػػائر لمواتػػؿ ص  ُ(
 -َِٔكالكجػػػكه كاليظػػػائر لمعسػػػكرم ص  ُِٓ-ُِْكالكجػػػكه كاليظػػػائر لاػػػركف  ص  ّٕ
، ّّٔ-ِّٔكالكجػػػػكه كاليظػػػػائر لمػػػػدامغايي ص   ِِٖ-ِٕٕكايزهوػػػػض لماػػػػركم ص ِِٔ

 ُِٗ-َُٗكزم ص كميتخػػػػػب ةػػػػػرة العوػػػػػكف ج ػػػػػف الجػػػػػ ِِّ-ِِِكيزهػػػػػض ايعػػػػػوف ص 
كمغيػي  ِِٓ-َِٓكالجي  الدايي لممرادم ص  ْْٓ-َْٓكرصؼ الموايي لممالوي ص 

 ٖٓٓ-ْٖٓكال رهػاف فػي عمػـك الوػرر ف لمزرك ػي ص  َُٕ-ُٖٔال وب ج ف ه ػاـ ص 
كالكموػات لمكعػكم  ْْٔ-ْْٓ/ِكهمػع الاكامػع  ِٓٓ-ِْٓكا تواف فػي عمػـك الوػر ف ص 

اليػػػار فػػػي هػػػرة  ركاه ال خػػػارم ويظػػػر صػػػةو    كالةػػػدوث :  دخمػػػت امػػػر ة ّٕٓ-ِٕٓص 
 . ُّّٖرةـ الةدوث  ْٖٓال خارم ص 

 . ِٗٔ/ِ( التةرور كالتيكور  ِ(
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كعّ ، مف  دكف  كجكه  م ةرؼ كاف ، ك ف ي وواا كما ع كر عياا ال ارئ جؿٌ 
 ػتاكوؿ .
كىافى   يىادىل ييكحه اٍ يىلي كى ككذلؾ جعمكها  معي  ال اّ في ةكلل تعال  : (كى

(}هكد : ًفي مىٍعًزؿو وىا  ييىيك اٍركىب مكعىيىا كىجى تىكيف مكعى الٍ  { كج داعي ِْكىاًفًروفى
لجعؿ (في(  معي  ال اّ هيا لجكاز استعماؿ هذوف الةرفوف في هذا ال اهد 

  كه ، كةد تودـ التعروؽ  وف ظرفوض ال اّ كظرفوض (في( كية
ـٍ   ٍف  ىيعيًسكي عىؿى لىكيـ مل ككذلؾ جعمكها  معي  ال اّ في ةكلل تعال  : (جى

ًمفى ايٍيعىاـً  ا كى ـٍ ًفوًل(}ال كرل :   ىٍزكىاجن ؤيكي ا وىٍذرى { ةاؿ الزمخ رم :  ُُ ىٍزكىاجن
ـٍ ًفوًل( وكذركـ ، وواؿ : ذر  ا الخمؽ :  ذاـ ككذرهـ ؤيكي (ًفوًل( في ...  (((وىٍذرى

ا ، ةت  كاف  وف ذككرهـ  هذا التد ور ،  كهك  ف جعؿ لمياس كاييعاـ  زكاجن
ياذاـ التكالد كالتياسؿ ا معي  : وذرؤكـ في هذا التد ور ؟ فإف ةمتى :  م...  كاع

كهّ ةوؿ : وذرؤكـ  ل ؟ ةمتي : جعؿ هذا التد ور كالمي ع كالمعدف لم ث 
كالتكذور ،  ج تراؾ توكؿ : لمةوكاف في خمؽ ايزكاج تكذور ، كما ةاؿ 

وىاةه(}ال ورة :  اًص ةى ـٍ ًفي اٍلًوصى لىكي   (ُ({((ُٕٗتعال  : (كى
في( مف معايواا ال اّ يع   ف تككف كا ف ه اـ يعسل  عد  ف جعؿ ( 

ـٍ ًفوًل( ؤيكي ...   اذا المعي  في هذه ا وض فواؿ : ((كلوس ميل ةكلل تعال  : (وىٍذرى
  (ِ( كايظار ةكؿ الزمخ رم  يكاا لمظرفوض المجازوض((

كوكلل تعال  : (ةىٍد يىرىل تىوىمحبى كىٍجًاؾى  :جعؿ (في(   معي  يةك  -ِ
كج داعي لاذا الكجل ؛ ييكل مف المعايي المرادفض { ًُْْفي السكمىاّ(}ال ورة : 

لتوارب كايلعاظ المترادفض وجكز  ف ووع  عإاا مكاف  عض لػ(في( ك( ل ( 
 ا اا  معايواا ، كةد ةاؿ الةم ي : ((كفي (في( كجااف ،  ةدهما :  يكاا عم 

                                                 

 .ّْٓ/ٗكويظر : الدر المصكف  َِٔ/ْ( الك اؼ :  ُ(

 . ُٗٔ/ُ( مغيي الم وب  ِ(
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مف الظرفوض ، كهك الكاإ  ، كالذايي :  يكاا  معي  ( ل (  م :  ل  السماّ ، 
جى ول  ػ(في( ةاؿ تعال  : (كج ةاجض لذلؾ ؛ فإفك هذا المصدر ةد ذ ت تعدٌ 
ّىًد(} ؿ عمراف :  كٍا ًفي اٍلً      (ُ({((ُٔٗوىغيركيكؾى تىوىمحبي الكًذوفى كىعىري

ـٍ تىكيٍف  ىٍرضي الٌمًل جعماا  معي   ل  :  -ّ  كوكلل تعال  : (ةىاٍلكىٍا  ىلى
كٍا ًفواىا(}اليساّ :   {ٕٗكىاًسعىضن فىتياىاًجري

هذه ا وض  هذا الكجل فيكتب التعسور كالمغض مف ردك  لـ  جد في
كجاز استعماؿ  (ِ(ح  افك التودور : فتااجركا  لواا اليعي  ؿ هياؾ مف صرٌ 

ّن   ،ـ :  لـ تكف  رض ال اـ كاسعض فتااجركا  لواا في الكّ ( ل ( لك ةوؿ مذ
في ا وض كالصةو   يكاا اا  رض ا ، لكف لمكا ةاؿ :  رض ا ، فايرض كمٌ 

ييكل ؛  عم   ا اا ، كجعماا  معي  ( ل ( خّؼ المعي  المراد  ؿ ج وص ٌ 
الخطاب ووتإي  ف وككف المخاط كف وسكيكف ككك نا غور ايرض ،  ود  فك 

 م : فواا ، كالمراد  ف تككف هجرتاـ داخماا ، ل  ل  مف هـ في ايرض مكجٌ 
ّن ج  وكلؾ :  لـ تكف  رض العراؽ كاسعض    لواا ، فمك خاط ت  ياسنا مذ

فتااجركا  لواا ، جةتإ   ف وككف المخاط كف خارج العراؽ ، ك يت تامرهـ 
فتااجركا ؽ كاسعض كلؾ :  لـ تكف  رض العرا الاجرة  لول ، كلك خاط تاـ  و

فواا ، جةتإ   ف وككف المخاط كف داخؿ العراؽ ، ك يت تامرهـ  ف تككف 
 ل   مد عراةي  خر غور  مف ، ذلؾ  اجيتواؿ مف  مد عراةي هجرتاـ فول 

  مف .
ـٍ ًفي ككذلؾ جعمكها  معي  ( ل ( في  ةكلل تعال  : (فىرىدحكٍا  ىٍوًدوىاي

(}  راهوـ :  ـٍ   ك ع ودة : ((وواؿ : ردك وده في فمل ،  م :  ةاؿ{ ٗ ىٍفكىاًهًا

                                                 

 . َُٔ/ِ( الدر المصكف  ُ(

ك يػػػكار  َُٔ/ِمسػػػور ،  كزاد ال َُٓ/ِ( ويظػػر : الكسػػػوط فػػػي تعسػػػور الوػػػر ف المجوػػػد  ِ(
 .ِٗ/ِالتيزوؿ 
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كةاؿ ا ف ةتو ض : ((كالمعي  : ردكا  ودواـ في  فكاهاـ  (ُ(  مسؾ  ذا لـ وجب((
 ،  م : عإكا عمواا ةيونا كغوظنا ، وعيي  يكاـ وغوإكف الةسكد ةت  وعٌض 

مجوئاا  معي  ( ل ( ذلؾ  : ((فمف كةاؿ المالوي( ِ(عم   صا عل الع ر((
ـٍ ًفي لؾ كوك  : رددتي ودم في فيك ةاؿ ا تعال  : (فىرىدحكٍا  ىٍوًدوىاي

(}  راهوـ :  ـٍ لكف  ذا ...  {  م :  ل   فكاهاـ ؛ يفك ردك وتعدكل  ػ( ل (ٗ ىٍفكىاًهًا
هذا فالمعي  :  يكاـ  ذا ردكا  ودواـ  ل   فكاهاـ ، فود  دخمكها  تةووتى 
 (ّ(((فواا

ةكلل تعال  : (كىالمكلي  ىي ىتىكيـ ملفى ككذلؾ جعمكها  معي  ( ل ( في 
ا(}يكح : ُٕايٍرًض يى ىاتنا } ـٍ ً ٍخرىاجن كي ويٍخًرجي ـٍ ًفواىا كى  {ُٖ-ُٕ{ ذيـك ويًعوديكي

كالصةو   فك (في( عم   ا اا ، يفك المعي  : تككيكف في ايرض ةوف 
 تمكتكف فتو ركف ذـ تصوركف ترا نا .

كوكلل تعال  : (فىايكى ًفي ا ًخرىًة  معي  عف : جعماا -ْ
ييكل لك  ميل ؛ هذا المعي  الذم ةوؿ وجب  ف ويتةوؽ{ ِٕ ىٍعمى (}ا سراّ : 

في ج (في( هذا هك المياج الصةو  كالسموـ ر عيل لتع ٌ  راده جستعمؿ (عف( 
ر ال اهد عسٌ دراسض كتاب ا كتعسوره ، كهك  ف ي وي الةرؼ عم   ا ل ، ذـ ي

في تعسور ةاؿ الط رم مف دكف تاكومل  معي  ةرؼ  خر ،  استيادنا  ل  معياه
اختمؼ  هؿ التاكوؿ في المعي  الذم   ور  لول  وكلل (هذه( : ((هذه ا وض 

: مف عمي  ... التي عددها تعال  ذكره فواؿ  عإاـ :   ور  ذلؾ  ل  اليعـ

                                                 

 . ُِٗ( مجاز الور ف ص  ُ(

 .َِّ( تعسور غروب الور ف ص  ِ(

 .ُْٓ( رصؼ الم ايي ص  ّ(
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معي  ذلؾ : كمف كاف في هذه كةاؿ  خركف :  ؿ ...  عف  كر هذه اليعـ
 (ُ(الديوا  عم  عف ةدرة ا فواا كةججل فاك في ا خرة  عم ((

كيوؿ التاكوؿ ايكؿ عف مةمد  ف   ي مكس  فةسب ،  ويما يوؿ 
كل  كا ف زود ، ذـ ةاؿ : ((ك ى ةتادة مجاهد ك التاكوؿ الذايي عف ا ف ع اس ك 

  ذلؾ : كمف كاف في ايةكاؿ في ذلؾ عيدل  الصكاب ةكؿ مف ةاؿ : معي
 ورها كتصروؼ هذه الديوا  عم  عف  ةجج ا عم   يكل الميعرد  خمواا كتد

  عم  ك إؿٌ ...  كلـ وعاويااا خرة التي لـ ورها ما فواا فاك في  مر 
ّن(( فوككف المياج الصةو  الذم وجب ات اعل هيا كفي كؿ مكإع  ف  (ِ(س و

وواؿ :  يكل  لك  راد التاكوؿ ايكؿ جستعمؿ (عف( لكف لمكا استعمؿ (في( دؿك 
 عم   يكل  راد التاكوؿ الذايي .

كؾى ككذلؾ جعمكها  معي  (عف( في ةكلل تعال  :  (اٍذهىٍب  ىيتى كى ىخي
كج معي  لاذا الكجل ؛ يفك (تىًيوىا( مف  { ًِْ آوىاًتي كىج تىًيوىا ًفي ًذٍكًرم(}طل : 

وتي عف كي  ك((هذا الععؿ وتعدل تارة  ػ(عف( كتارة  ػ(في( وواؿ : ما كي
لذلؾ ردك  (ّ(كةد عيدلم في ا وض الكرومض  ػ(في(((...  ةاجتؾ  ك في ةاجتؾ

في  اب (عف( : ((كريدك  افك تعدوض (كي (  ػ(عف(  طي هذا الكجل كةاؿالسوك 
معركؼ ، كفيرلؽ  وف : كي  عيل ، ككي  فول ،  افك معي  ايكؿ جاكزه كلـ 

 (ْ(ودخؿ فول ، كالذايي دخؿ فول كفتر((
اًدليكيىًيي ًفي  ىٍسماّةكلل تعال  : ككذلؾ جعمكها  معي  (عف( في   ( ىتيجى

(}ايعراؼ :  ٍوتيميكهىا  ىيتيـٍ كى  ىآؤكيـ مكا يىزكؿى الٌملي ً اىا ًمف سيٍمطىافو  {ُٕسىمك
                                                 

 .ُْٖ-ُْٕ/ُٓ( جامع ال واف  ُ(

 . ُْٗ-ُْٖ/ُٓ( جامع ال واف  ِ(

 .ُْ/ٖ( الدر المصكف  ّ(

 . ْْْ/ِ( همع الاكامع  ْ(
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كالتودور : عف  سماّ ، كالصةو   فك (في( هيا عم   ا اا ،  ؿ (عف( لوس 
فود  : جادلتي عف زود ،فػ(عف( تعود معي  المجاكزة فإذا ةمتى هذا مكاياا ؛ 

ـ وجادؿ هك عف يعسل ،  ؿ  يت جادلتى عيل فم جعمت المجادلض تتجاكزه ؛
ذا ةمتى : جادلت فول ، كاف المعي   يكؾ  فوككف  معي  : دافعتي عيل ، كاع

 المراد في ةكلل تعال  : ، كهذا هك المعي   عمول ما لل كماجادلت في  مره ، 
اًدليكيىًيي ًفي  ىٍسماّ سىمكٍوتيميكهىا(  م : في ةوووض هذه ايسماّ الت ي هي ( ىتيجى

 سماّ  اطمض ج كاةع لاا كج سيد عم  صةتاا ، كةد كرد فعؿ المجادلض في 
الور ف الكروـ متعدونا  ػاذوف الةرفوف فجاّ متعدونا  ػ(في( في مكاإع ؛  رادة 

، فمف المعي  ايكؿ ، كمتعدونا  ػ(عف( في مكاإع ؛  رادة المعي  الذايي 
ادً  كاهد ايكؿ ةكلل  ـٍ ً فك الٌملى جى تعال  : (كىجى تيجى ٍؿ عىًف الكًذوفى وىٍختىاييكفى  ىيعيسىاي

ككاينا  ىًذومنا(}اليساّ :  {  معي  : ج تدافع عف الخائيوف ، َُٕويًةبح مىف كىافى خى
اًدؿي الٌملى  وىاًة الدحٍيوىا فىمىف ويجى ـٍ ًفي اٍلةى ٍياي ادىٍلتيـٍ عى كةكلل تعال  : (هىا ىيتيـٍ هىػؤيجّ جى

ٍيايـٍ  ّن(}اليساّ :  عى ًكو ـٍ كى مىٍوًا ًض  ىـ مكف وىكيكفي عى في  فك كج  ؾ { َُٗوىٍكـى اٍلًووىامى
(وىٍكـى تىٍاًتي كيؿح يىٍعسو : عياـ الدفاع عياـ ، كةكلل تعال  المراد مف المجادلض 

اًدؿي عىف يكٍعًساىا(}اليةؿ :  { كالمعي  تدافع عف يعساا لتيجك ، ُُُتيجى
دة المعي  الذايي ةت   يكل ج وص  جعماا  معي  (عف( ستعمؿ (في(  راكا

ٍؤًمًيوفى (: كوكلل تعال   فك فىًرووان ملفى اٍلمي ؽل كىاًع ا  ىٍخرىجىؾى رى حؾى ًمف  ىٍوًتؾى ً اٍلةى كىمى
ـٍ ٓلىكىاًرهيكفى } ا ويسىاةيكفى ً لى  اٍلمىٍكًت كىهي ا تى ىوكفى كىاىيكمى ؽل  ىٍعدىمى اًدليكيىؾى ًفي اٍلةى { ويجى

(}اييعاؿ :  كفى ل لوس المراد كالسواؽ كما ترل سواؽ لكـ ؛ ييك { ٔ-ٓوىيظيري
ـى الدفاع عف الةؽ ،  ؿ المجادلض فول ، كةكلل تعال  :  (فىمىمكا ذىهىبى عىٍف ً ٍ رىاًهو
(}هكد :  اًدلييىا ًفي ةىٍكـً ليكطو اٍّتلي اٍل يٍ رىل ويجى ٍكعي كىجى فمـ وستعمؿ (عف( { ْٕالرك

ٌيما جادؿ الرسؿ في  لكط   راهوـ عمول السّـ لـ ودافع عف ةكـيفك ا اياـ ، كاع
اًدليكفى ًفي الٌمًل كىهيكى ل  ف وجد كجانا لتاخور العذاب عياـ ك مرهـ لعمٌ  ـٍ ويجى (كىهي

اًؿ(}الرعد :  فمـ وستعمؿ (عف( ييكل لوس المعي  الدفاع عف { ُّ ىًدودي اٍلًمةى
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،  ا س ةايل كتعال  ،  ؿ المعي  المجادلض  في ذات ا كصعاتل ك فعالل
وىتكً عي كيؿك كمف ذلؾ ةكلل تعال  :  اًدؿي ًفي المكًل ً غىٍوًر ًعٍمـو كى ًمفى اليكاًس مىف ويجى (كى
(}الةج :  { كالذم وت ع كؿ  وطاف مرود ج وجادؿ عف ا  ؿ ّ ىٍوطىافو مكًرودو

اًدؿي ًفي  وىاًت المكًل ً جٌ  ا ويجى كا فىّ وجادؿ فول ، كةكلل تعال  : (مى  الكًذوفى كىعىري
ٍرؾى تىوى  ـٍ ًفي اٍلً ًّد(}غافر : وىٍغري ككذلؾ الذوف كعركا ج وجادلكف عف { ْمح ياي

  وات ا  ؿ وجادلكف فواا الجداؿ ال اطؿ 
ديكا ًلمكًل الكًذم ويٍخًرجي جعماا -ٓ  معي  ًمف : كوكلل تعال  : ( ىج وىٍسجي

(}اليمؿ :  ا تيٍعًمييكفى مى ا تيٍخعيكفى كى ـي مى وىٍعمى ّى ًفي السكمىاكىاًت كىايٍرًض كى ٍب ةاؿ { ِٓاٍلخى
العراّ : ((صمةت (في( مكاف (ًمف( ييكؾ توكؿ : يستخرجف العمـ فوكـ ميكـ 

ت ،  عيي (ًمف( ك(في( فوككف المعي  ةائمنا عم  ، ذـ تةذؼ  ٌواما  ئ
كةاؿ الةم ي : ((ةكلل (ًفي السكمىاكىاًت( فول كجااف :  ةدهما  يكل  (ُ(ةالل((

ّى  ٍب ( (  م : المخ ّك في السماكات ، متعمؽ  ػ(اٍلخى كالذايي :  يكل متعمؽ  ػ(ويٍخًرجي
، كهك ةكؿ عم   فك معي  (في( معي  (ًمف(  م : وخرجل مف السماكات 

ككوؼ ، كةد تودـ ةكؿ العراّ الذم  جاز استعماؿ  مٍّ مف الةرفوف  (ِ( اّ((العرٌ 
 ف يدعي  فك (في(  معي  (ًمف( مع  ةراريا كتاكوديا  فك معي   ةدهما  وص ٌ 

وختمؼ عف معي  الذايي ةت   دكل هذا اجختّؼ المعيكم  ل  اختّؼ ما 
ةتإي  رادة الكجل ايكؿ اتعموا  ل ؟! فود صركح الةم ي  افك استعماؿ (في( 
ـى  جزيا معل  رادة الكجل الذايي ؟!  إذا ص  ما ةالل الةم ي ففوا لوت  عرم ًل

كاف الكجل ايكؿ هك الكجل المراد مف دكف الذايي ، كالدلوؿ عم  ذلؾ  يكل 
  . استعمؿ (في( كلـ وستعمؿ (ًمف(

                                                 

 . ُٖٓ/ِ( معايي الور ف  ُ(

 .َٓٔ/ٖ( الدر المصكف  ِ(
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ال اةذوف كالدارسوف العوّّ مف ك رود في هذا المواـ  فك  خاطب 
 كل  كايةؽ كالكاجب ات اعل هيا  ف ي وي الةرؼك سالاـ :  واما الطروؽ ايى 

ذـ يوكؿ عم  معياه ذـ يوكؿ  الكجل الذم اةتإاه  ـ يجعمل  معي  ةرؼ  خر 
ـى يوكؿ  التاكوؿ الوائـ عم    الكجل الذم اةتإاه معي  الةرؼ ا خر ؟! ًل
معي  ةرؼ غور مذككر كيترؾ التاكوؿ الوائـ عم  معي  ةرؼ مذككر ؟! وا 

ـى يسمؾ الطروؽ ايعكج كاي عد ، كيترؾ سم كؾ الطروؽ المستووـ س ةاف ا ًل
 كايةرب ؟!

وىٍكـى يىٍ عىثي ًفي كيؿل ككذلؾ جعمكها  معي  (ًمف( في  ةكلل تعال  : (كى
(}اليةؿ :  ـٍ مىٍوًاـ ملٍف  ىيعيًسًا كالصةو   يكاا عم   ا اا ؛ ييكل  {ٖٗ يمكضو  ىًاودنا عى

(ي ًوا و اد لاـ (؛  كالمعي  :  المجازوضض الزمايوض كالمكايوض  رود معي  الظرفو
مىا كىافى  (ُ( كعمواـ  التصدوؽ كالتكذوب كا وماف كالكعر(( كما ةاؿ تعال  : (كى

(}الوصص :  تك  وىٍ عىثى ًفي  يملاىا رىسيكجن { فكما  ىعىثى فواـ ٗٓرى حؾى ميٍاًمؾى اٍلويرىل ةى
 عمواـ فواـ في ا خرة لو اد لاـ  ك  لي ذى عى لويذرهـ كو  رهـ  ى  في الديوا رسكجن 

لىً ٍذتى ًفويىا ًمٍف عيميًرؾى جعماا  معي  (عيد( : ك -ٔ وكلل تعال  : (كى
(}ال عراّ :  كاستعماؿ (في( مف دكف (عيد( هك المياسب لممواـ { ًُٖسًيوفى

في هذه  ا وض ؛ يفك فرعكف  راد  ف ووكؿ لمكس  عمول السّـ :  يكؾ ي ات 
 . عوش فولكترعرعت في  وتيا كممكيا ، كتمكيتى مف ال

تك  ً ذىا  ىمى،ى مىٍغًربى  ككذلؾ جعمكها  معي  (عيد( في ةكلل تعال  :  (ةى
ًمئىضو(}الكاؼ :  دىهىا تىٍغريبي ًفي عىٍوفو ةى المراد  العوف المةوط { ك ٖٔال كٍمًس كىجى

ا عم   ا اا ايطمسي فػ ، فمعياها هك المعي  المراد ؛ يفك هذا (في( هيا  وإن
  .في مواه هذا المةوط عيد غرك اا ما ر ه في يظره  فك ال مس دخمت 

                                                 

 .َٓٔ( مدارؾ التيزوؿ ص  ُ(
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ٍويىا اييسىافى ً كىاًلدىٍوًل ك جعماا  معي  ( عد( :-ٕ وكلل تعال   : (كىكىصك
امىٍوًف  ىًف اٍ كيٍر  اليلي ًفي عى ًفصى مى  كىٍهفو كى مىٍتلي  يمحلي كىٍهينا عى مى ًلكىاًلدىٍوؾى ً لىيك  ةى ًلي كى

(}لوماف :  اا لـ تزؿ يفك المراد  يك كالصةو   يكاا عم   ا اا ؛ { ُْاٍلمىًصوري
ل خّؿ عاموف ةت  فصمتل ، كلك ةاؿ :  عد تتر ومعل ترعاه كتسار عم  

عاموف لما تعوكف هذا المعي  ،  ؿ جةتمؿ تركل مف دكف رعاوض ذـ جاّت  لول 
في  لممدة التي وتـٌ  اكما  فك في استعماؿ ( عد( تةدودن مل ،  عد عاموف لتعص

يااوتاا فصؿ الرإوع ، كا وض لوست في سواؽ تةدود هذه المدة ،  م : هي 
لوست ل واف ةإوض  رعوض ، فجعؿ (في(  ذف  معي  ( عد( تةروؼ لمعي  

ا لما  رعل ا في ةكلل  تعال  : (كىاٍلكىاًلدىاتي السواؽ ، كما  فك فول تعارإن
اعىضى(}ال ورة :  ـك الركإى ٍف  ىرىادى  ىف ويًت ٍكلىٍوًف كىاًممىٍوًف ًلمى { ِّّويٍرًإٍعفى  ىٍكجىدىهيفك ةى

ـك  ٍف  ىرىادى  ىف ويًت جاّ في الجامع يةكاـ الور ف لمورط ي : ((كةكلل تعال  : (ًلمى
اعىضى( دلوؿ عم   فك  رإاع الةكلوف لوس ا فإيكل وجكز العطاـ ة ؿ  الركإى ةتمن

فصالل في  ذياّ فاستعمؿ (في(  ذف مف دكف ( عد( ييكل  راد  (ُ(الةكلوف((
ةاؿ ا ف عا كر : ((كذكر لمدة فطامل  ةصاها كهك ج  عد عاموف عاموف 

عاماف ؛ يفك ذلؾ  يسب  الترفوؽ عم  ايـ ، ك  ور  ل   يكل ةد وككف العطاـ 
لظرفوض ؛ يفك الظرفوض تصدؽ مع استوعاب المظركؼ ف ؿ العاموف  ةرؼ ا

    (ِ( جموع الظرؼ((
ًمميكا : كجعماا  معي  (مع(  -ٖ  ييكا كىعى وكلل تعال  : (كىالكًذوفى  مى

(}العيك كت :  اًلًةوفى اًت لىييٍدًخمىيكايـٍ ًفي الصك اًلةى { وعيي مع الصالةوف في ٗالصك
كلك  راد معي  المعوض إع ، هذا المك  و   يكاا عم   ا اا فيالجيض ، كالصة

كةاؿ : ليدخمياـ مع الصالةوف ، كما استعمماا في ةكلل  (مع(جستعمؿ 

                                                 

)ُ  )ّ/ُُٕ. 

 . َُْ/ُِ( التةرور كالتيكور  ِ(
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(}وكسؼ :  ؿى مىعىلي السلٍجفى دىخى الور ف ما ع كر عف المعاي  { كيفك ّٔتعال  : (كى
 العاظاا ، فود وجمع  وياا في التركوب يعسل كوكلل تعال  : (كى ىٍدًخٍمًيي   جٌ 

(}اليمؿ :  اًلًةوفى ًتؾى ًفي ًع ىاًدؾى الصك { فػ(في( تعود معي  الدخكؿ في ًُٗ رىٍةمى
مف لكازمل معي  الكاسطض كالس  وض ،  ا لصاؽ الذمال يّ ، كال اّ تعود 

فوككف المعي   دخميي  كساطض رةمتؾ في ع اد ا الصالةوف ، كهذا ودؿ 
 مرةكموف .   عم   فك مرت ض الصالةوف  عم   مف  مرت ض ال

كالجدور  الذكر  فك المعايي المذككرة : (عيد( ك(مع( ك( عد( ت ترؾ 
جموعاا مع (في( في معي  الظرفوض ، كهذا وعيي  فك هذه المكاإع جاز في 
ـى يجعماا  معايي غورها ، لك  جموعاا معي  (في( فإذا جاز فواا معي  (في( فًم

ينا مف كتمكح  ك(في(   د  وغاجن  كجل كالمعايي ؟لـ تكف هياؾ يوض اختّؽ اي
الظرفوض مف تمؾ التي جعمت  معايواا ، كلمكا كاف المراد هذا المعي  استعممت 

 مف دكياا . 
ذيكًع  ( :عم ( معي  جعماا -ٗ ـٍ ًفي جي مل ىيككي كوكلل تعال  : (كىجصى

  {  م : عم  جذكع اليخؿ .ُٕاليكٍخًؿ(}طل :  
ٍعؿي (في(  معي  (عم ( في ةكلل تعال    ـٍ ًفي : كاف جى مل ىيككي (كىجصى

ذيكًع اليكٍخًؿ(}طل :  كتا ي : في {  ةد  كاهد التإموف التي درستاا ُٕجي
لوؾ يص ما ةمتل هياؾ : ((ةاؿ مواتؿ ،  اليصب عم  يزع  الخافض  : كاع

كةاؿ (ُ(خؿ((ك  ك ع ودة ، كا ف ةتو ض ، كالم رد : (( م : عم  جذكع الي
الاركم : ( اب دخكؿ ةركؼ الخعض  عإاا مكاف  عض ، اعمـ  فك 
ةركؼ الخعض ةد ودخؿ  عإاا مكاف  عض ، ةد جاّ ذلؾ في الور ف 

                                                 

، كالكجكه كاليظػائر لػل ص  ِٖٔ/ّمف سكرة الطكر  ّٖ( تعسور مواتؿ ، تعسور ا وض  ُ(
كتاكوػؿ م ػكؿ الوػر ف ص  ِٖٗكتعسور غروػب الوػر ف ص   ُُٖكمجاز الور ف ص   ِٕ
 . ٕٖٓ-ٖٓٓ/ُكتةووؽ  دوع   َِّ-ُّٗ/ِكالموتإب تةووؽ هركف  ِٖٗ



1562 

 

الكروـ كال عر ، فمياا (في( ، كلاا ستض مكاإع ، تككف مكاف (عم ( ، كما 
ذيكًع اليكٍخًؿ((( ـٍ ًفي جي مل ىيككي ةاؿ ا عز كجؿ : (كىجصى
كةاؿ المرادم : ((في :  (ُ(

الخامس :  ف تككف  معي  (عم ( يةك ...  ةرؼ جر ، كلل تسعض معاف
ذيكًع اليكٍخًؿ((( ـٍ ًفي جي مل ىيككي ةكلل تعال  : ((كىجصى
كةاؿ ا ف ه اـ : ((في : ( ِ(

الرا ع : اجستعّّ ، يةك ةكلل تعال  :  ...ةرؼ جر ، لل ع رة معاف 
ـٍ فً  مل ىيككي ذيكًع اليكٍخًؿ((كىجصى  (ّ)((ي جي

هذا الذم ةوؿ مف لدف  ساطوف المغض كاليةك عف تإموف(في( ، 
معي  (عم ( ، لـ وذ ت عيد التةووؽ لدل  خروف ، ةاؿ الزجاج : ((معياه : 

هايا ؛ ييكل في الجذع عم   ليخؿ ، كلكيكل جاز  ف توع (في(عم  جذكع ا
كمذؿ هذا ةاؿ (ْ(فول(( جاض الطكؿ ، كالجذع م تمؿ عمول، فود صار

ـٍ  : كةاؿ ا ف فارس : ((ككاف  عإاـ ووكؿ :  يكما ةاؿ( ٓ(الت روزم مل ىيككي (كىجصى
ذيكًع اليكٍخًؿ( يفك الجذع لممصمكب  ميزلض الو ر لممو كر ؛ فمذلؾ جاز  ف  ًفي جي

 وواؿ فول هذا ، ك ي دكا : 
ـي صم كا العٍ ًدمك في ج        (ٔ(  اٍجدىعا(( عطسٍت  و اف  جٌ ذع يخمض    فّ هي

كايجدع : السجوف  ك ايةطع  ك ال وطاف ، كةاؿ الزمخ رم : ((  كل تمكحف 
المصمكب في الجذع تمكحف ال يّ المكع  في كعائل  ؛ فمذلؾ ةوؿ : في 

                                                 

 . ِٕٕ( ايزهوض في عمـ الةركؼ ص  ُ(

 . ُِٓي ص ( الجي  الداي ِ(

 . ُٖٔ/ُ( مغيي الم وب  ّ(

عرا ل  ْ(  . ِٗٗ/ّ( معايي الور ف كاع

 . ُِٕ( ويظر : ممخص  عراب الور ف ص  ٓ(

 .ُُْ( الصاة ي في فول المغض ص  ٔ(
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كةاؿ ا ف عطوض : ((اتساع مف ةوث هك مر كط في الجذع (ُ( جذكع اليخؿ((
كةاؿ العك رم : ((في :  (ِ( ك تي عم  العرس((، كلوست عم  ةد ةكلؾ : ر 

كةاؿ  (ّ(عمول(( هيا عم   ا اا ؛ يفك الجذع مكاف لممصمكب ، كمةتكو 
كميل ةكلل تعال  : ...  ي : ((كمف ذلؾ مجوئاا  معي (عم (المالو

ذيكًع اليكٍخًؿ( ككؿ هذه المكاإع لك تاكلتاا كجدتى فواا  ـٍ ًفي جي مل ىيككي (كىجصى
ذيكًع اليكٍخؿ( معي  :  (في( الذم هك الكعاّ ،  ج ترل  فك معي  : (ًفي جي

ف كاف فواا العمك ، فالجذع كعاّ لممصمكب ؛ ييكل ج  د مف  الكعاّ ، كاع
الةمكؿ في جّز ميل ، كج ومـز في الكعاّ  ف وككف خاكونا مف كؿ جاض ،  ج 

ـي اي عىؿى لىكي ٍرضى ذىليكجن فىاٍم يكا ًفي ترل  فك ةكلل تعال  : (هيكى الكًذم جى
يىاًكً اىا(}الممؾ :  يكما وةمٌ ُٓمى كف { وعيي ايرض ،  يكاا ج تةكم الما ي ، كاع
كةاؿ   ك ةواف : ((ك راد  التوطوع كالتصموب في الجذكع  (ْ( في جّز مياا((

ظرؼ التمذوؿ  اـ ، كلمكا كاف الجذع موًرا لممصمكب ، كا تمؿ عمول ا تماؿ ال
(في( التي لمكعاّ ، كةوؿ (في( ،  معي  (عم ( ظركؼ عيدلم الععؿ  ػعم  الم

، كةوؿ : يور فرعكف الخ ب كصم اـ في داخمل ، فصار ظرفنا لاـ ، ةت  
 (ٓ( ومكتكا فول جكعنا كعط نا((

ذيكًع اليكٍخًؿ( جاّت  ـٍ ًفي جي مل ىيككي فػ(في(  ذف في ةكلل تعال  : (كىجصى
عم   ا اا ؛ تع ورنا عف  دة الغإب التي اعترٍت فرعكف ، ك دة كعوده 
 سةرتل الذوف  ميكا  مكس  ، عمول السّـ ،  ايكل سوصم اـ في جذكع اليخؿ 

                                                 

 . ْٕ/ّ( الك اؼ  ُ(

 . ّٓ/ْ( المةرر الكجوز  ِ(

 . ُٖٖ/ِ( الت واف في  عراب العر ف  ّ(

 . ِْٓ-ُْٓ( رصؼ الم ايي ص  ْ(

 . ِِّ/ٔال ةر المةوط (  ٓ(
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ّن ، ج  فود (( ذر كممض ( ُ(غمومل((، ك  ع  ل عم  جذكع اليخؿ ، فاك   د تيكو
 (ّ((((ِ( (في( لمدجلض عم  استورارهـ كاستورار المظركؼ في الظرؼ((

اًهديكا ًفي كوكلل تعال  : :  معي  الّـ لمتعموؿ  جعؿ (في(-َُ  (كىجى
، كالصةو   يكاا عم   ا اا ، فمك  راد { وعيي : كجاهدكا  ٖٕالمكًل((}الةج : 

الّـ كةاؿ : كجاهدكا  ، كما استعمماا في ةكلل معي  الّـ جستعمؿ 
اًهدي ًليىٍعًسًل ً فك المكلى لىغىًييا عىًف  اهىدى فىًإيكمىا ويجى مىف جى تعال  : (كى

(}العيك كت :   {ٔاٍلعىالىًموفى
ـٍ ًفي مىا الّـ في وؿ  معي  ككذلؾ جعمكها لمتعم   ةكلل تعال  : (لىمىسككي

(}اليكر :  ،  كفي الةدوث :  فك امر ة دخمت اليار في هركة ة ستاا {ُْ ىفىٍإتيـٍ
، جاّ مف  سواط دجلض السواؽ عمواا ، ةاؿ لمتعموؿ  اجدعاّ  مجيّ (في(ك 

...  الزمخ رم : ((كالمعي  : لكج  يي ةإوتي  ف  تعإؿ عموكـ في الديوا
فػ(في( في ا وض لـ تستعمؿ لمتعموؿ ( ْ(لعاجمتكـ  العواب عم  ما خإتـ فول((

يكما هي عم   ا اا لمكعاّ كالظرفوض ، كلكف لكةكعاا في هذا السواؽ  ، كاع
التعمومي  كهـ  هؿ المغض كالتعسور  يكاا جاّت لمعي  التعموؿ ، كالدلوؿ عم  
ذلؾ  يكل لك استيعممٍت  ةرؼ غورها لةصؿ الكهـ يعسل ، كجختموكا هذا المعي  

لك ةوؿ : ًممكا  فإتـ ، كلم اّ لك ةوؿ :  ما  فإتـ ، كلمّـ لك ةوؿ : لػ(ًمف( 
ًلما  فإتـ ، كلػ(عم ( لك ةوؿ : عم  ما  فإتـ ،  كةد فسكرها الزمخ رم  اذا 

                                                 

( اليصب عم  يزع الخافض كالتإموف / الم ةػث السػادس / المطمػب الذػايي :  ػكاهد  ُ(
 التإموف في الور ف الكروـ / ال اهد الخامس .

 .ْٓٔ/ّ( فت  الودور لم ككايي  ِ(

( اليصػػػػػػب عمػػػػػػ  يػػػػػػزع الخػػػػػػافض كالتإػػػػػػموف مػػػػػػف  ػػػػػػد ع اليةػػػػػػاة كالمعسػػػػػػروف/الم ةث  ّ(
 السادس/المطمب الذايي/ كاهد التإموف في الور ف الكروـ/ال اهد الخامس 

 . ُِّ/ّ( الك اؼ  ْ(
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المعي  ، ككذلؾ ةاؿ (في( في ةكلل صم  ا عمول كسمـ : دخمت امر ة 
ي  : مف  جؿ هرة ، كلك اليار في ًهركة ة ستاا ، فمك استعمؿ الّـ لكاف المع

يفاد تسموط  (عم (استعمؿ ال اّ يفاد  لصاؽ العمض  الارة ، كلك استعمؿ 
العمض عمواا ، كلك استعمؿ (ًمف( يفاد  فك عمض دخكلاا اليار ا تد ت مياا ، 

ة ، كمتمكيض كلكف لمكا  راد ا خ ار  افك عمض دخكلاا اليار كايت كاميض في الارٌ 
ي( ييكاا  ةكل الةركؼ ك ةر اا لمتع ور عف هذا المعي  المراد فواا استعمؿ (ف

فمكؿ ةرؼ في المغض معياه  تعود معي  الدخكؿ في ال يّ  ، ؛ لككياا
 العاظاا الخاصض  ايي  جٌ المستوؿ عف غوره ، كالور ف الكروـ ما ع كر عف المع

   .  اا

كهي الداخمض  وف معإكؿ سا ؽ كفاإؿ جةؽ المواوسض : -ُُ
(}التك ض : كوكلل تعال   وىاًة الدحٍيوىا ًفي ا ًخرىًة ً جك ةىًموؿه  {ّٖ: (فىمىا مىتىاعي اٍلةى

كالمواوسض هي دجلض السواؽ كلوست دجلض (في( يفك ((المعي  : فما متاع 
 (ُ( الةواة مةسك نا في ا خرة((

ةىاؿى اٍركى يكٍا ًفواىا  ً زائدة لمتككود : كوكلل تعال  : ( -ُِ ٍسـً الٌمًل كى
ميٍرسىاهىا ً فك رى لي لىغىعيكره ركًةوـه(}هكد :   { ُْمىٍجرىاهىا كى

المياج الصةو  كالسموـ  ف ويعسكر الةرؼ  جعمل عم    ا ل ؛ ييكل لك 
ر المكإكع لل في المغض لما استعمؿ لعظل المع ٌ معياه ميل لـ وكف ةد  رود 
عؿ زائدنا عيل ؛ لذلؾ ةمٌ   تككود ،  ك  معي  ةرؼ  خر ،  جٌ لمما تجد ةرفنا جي

ةل عم  كهياؾ مف كجد  عد التةووؽ كالدراسض لمعياه ايصمي كجانا ، كرجٌ 
مف ذلؾ ما ةالل الةم ي في هذه ا وض : الكجل الدخوؿ كعم  الوكؿ  الزوادة ، 

((ك(فواا( متعمؽ  ػ(اٍركى يكا( كعدلم  ػ(في( لتإميل معي  : ادخمكا فواا راك وف 
، كةوؿ : (في( زائدة  وركا فواا ، كةوؿ تودوره : ارك كا الماّ فواا،  ك س

                                                 

 .ُٓ/ٔ( الدر المصكف  ُ(
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فود  وكف  فك (في( عم   ا اا ك  ار  ل  كجل الزوادة  صوغض  (ُ( ((لمتككود
ل  كؿ هذه التودورات ؛ فود  التإعوؼ : ةوؿ ، كج ةاجض  ل  التإموف كاع

جاهؿ   جٌ و ؾ في ذلؾ كووكؿ  زوادتاا  استعممت (في( في مكإعاا ، كج
ض  ، يفك الدا رك تي في الدا ض : د ، ييىؾ توكؿ : رك تي الدا ض ، كج توكؿ كمومل 

ـ وتعدك  ؿ تعتمواا كتةتكواا كج تةتكوؾ ؛ لذلؾ لج تككف ظرفنا لؾ ،  ذ رك تاا 
ًمورى ًلتىٍركى يكهىا كىًزويىضن ركك اا  ػ(في( في ةكلل  ٍوؿى كىاٍلً غىاؿى كىاٍلةى تعال  : (كىاٍلخى

(}اليةؿ :  وىٍخميؽي مىا جى تىٍعمىميكفى في السوارة رك تي  يكؾ جاز  ف  توكؿ :   جٌ { ٖكى
: ، ككذلؾ جاز  ف توكؿ  ؛ يفك السوارة   ذا رك تاا تةتكوؾ كتككف ظرفنا لؾ

(في( في ةكلل تعال  : (اٍركى يكٍا ًفواىا( يفك  ؿم، فاستع في السعويضرك تي 
مف الطكفاف ، ئاا لكـ االمعي  : ارك كا السعويض لتةتكوكـ ؛ لتككيكا  ميوف  اةتك 

كلوس مف المياسب  ف وواؿ : ارك كها ، يفك المرككب في هذا المواـ كاف  
مف فالعمؾ تككف عادة ظرفنا ل ك ر ك كسع مف  ف و تمؿ عمول الراك كف ، 

  ػ(في(  ورك اا كتةتكول كج وةتكواا ؛ لذلؾ كاف مف اييسب تعدم ركك اا
ًك ىا ًفي السكًعويىًض ال اهد المذككر ككوكلل تعال  : ك تك  ً ذىا رى (فىايطىمىوىا ةى

ةىاىا رى ًك يكا ًفي اٍلعيٍمًؾ دىعىكيا المكلى كةكلل تعال  : ({ ُٕ(}الكاؼ : خى فىًإذىا رى
(}العيك كت : ًمًصوفى لىلي اميخٍ   { ٓٔلدلوفى

يةاة اختموكا لاا  فك ال عود  ٌج التةووؽ  جٌ (ةد( ج ت قد الحرفية :-َِ
التكةع ، التوروب ، ك معاف ، فود زعمكا  مجوئاا في الور ف الكروـ  معي   ر عض 

 اهد هذه المعايي المختموض : ك كفوما واتي دراسض ل  (ِ(كالتوموؿ ، كالتكذور

                                                 

 .ِّْ/ٔ( الدر المصكف   ُ(

كرصػػػؼ الم ػػػػايي كرصػػػؼ الم ػػػػايي ص  ٓٗ( ويظػػػر : معػػػػايي الةػػػركؼ لمرمػػػػايي ص  ِ(
كال رهػػػػػػػاف ص ُٕٓ-َُٕ/ُكمغيػػػػػػػي الم وػػػػػػػب  َِٔ-ِّٓكالجيػػػػػػػ  الػػػػػػػدايي  ْٔٓ-ْٓٓ
 . ُُِ-ُُٗ/ٖكالزوادة  كا ةساف  ِٔٓ-ِٓٓكا تواف ص  ٕٖٓ-ٖٓٓ
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في  كةد ةصركا ذلؾجعؿ (ةد( لتوروب الماإي مف الةاإر : -ُ
، كجعمكه عم  ةسموف : ةاؿ مس كؽ  ػ(ةد(  الععؿ الماإي عيد كةكعل ةاجن 

مىا لىيىا  ىجٌ تعال  : (وكلل ظاهرة ك ةىٍد  يٍخًرٍجيىا ًمف  كى ييوىاًتؿى ًفي سىً وًؿ الٌمًل كى
(}اييعاـ : كةكلل تعال  :  {ًِْٔدوىاًريىا(}ال ورة :  ـٍ مىٍوكي ـى عى رك ؿى لىكيـ مكا ةى ةىٍد فىصك (كى

ٍت : كةاؿ مس كؽ  ػ(ةد( مودرة كوكلل تعال  : ( {ُُٗ ًصرى ـٍ ةى آؤيككي  ىٍك جى
(}اليساّ :  ـٍ ـٍ  ىف ويوىاًتميكيىكي ديكريهي اعىتييىا ريدكٍت َٗصي { كةكلل تعال  : (هىػًذًه ً إى

 {ًٓٔ لىٍويىا(}وكسؼ : 
ذغرة في ةاعدة يةكوض ةالكا  اا ، كهي  ول اليةاة  لسدٌ كهذا الكجل اختم

ّن  يكاـ ا ترطكا في كةكع الععؿ ةاجن  مإارعنا ؛ يفك مف  ركط    ف وككف فع
كالجدور  الذكر  فك ايمذمض التي الةاؿ عيدهـ دجلتل عم  الزمف الةالي ، 

اهدوف ايكلوف  است ادكا  اا عم  اةتراف الةاؿ  ػ(ةد( هي المرت طض  الكاك كال 
كهذه ةوووض  ،  معل كلوست ةاجن ، كالمرت طض  الكاك هي في الةوووض مععكؿ 

 وكيتاا في كتا ي : الم اكمض ، فكؿ كاك اصطم  عم  تسموتاا  كاك الةاؿ  يكما 
فّ وككف هياؾ  اهد  لدجلض هي في الةوووض كاك معوض داخمض عم  الجممض ، 

جلتل عم  الزمف  فول درط تالتوروب ؛ يفك المععكؿ معل ج و  عم  (ةد(
ةىٍد كييتي الةاإر ؛ لذلؾ  ـى ةى ىٍرتىًيي  ىٍعمى  كى تجد مذؿ ةكلل تعال  : (ةىاؿى رىبل ًل
مع  فك اليةاة وعر كف الععؿ  توروب  فادتل (ةد( هيا { فامح ُِٓ ىًصورنا(}طل : 

فععؿ ال صر زمايل الديوا كفعؿ العم  ( ُ(؟!الماإي الموترف  اا جممض ةالوض 
ووع معل ، كج  الماإي الكاةع مععكجن  ، كهذا ووع مع الععؿ زمايل وكـ الووامض

 ػ(ةد( في المرت طض  الكاك  ، كلاذا اةترف الععؿ مع الععؿ الماإي الكاةع ةاجن 
هذا مف  جاض كمف جاض  خرل فإفك المةوووف مف مف دكف غور المرت طض ، 

ّن اليةا  ماإونا مف دكف اةترايل  ػ(ةد( كمف دكف ة  كدكا صةض كةكع الةاؿ فع

                                                 

 . ُُٕ/ٖ( ويظر : الدر المصكف  ُ(
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ا ي : الم اكمض كةد تطرةتي  ل  هذه الوإوض في كت (ُ(ةاجض  ل  تودورها
كالكاك في الور ف الكروـ ، (ةد(   غور كذر كةكع الماإي ةاجن ((ك وكيتي فول  يكل 

لذلؾ لـ و ترط  اييدلسي، كهذا ما صرح  ل   ك ةواف  كفي كّـ العرب
،  اّ اةتراف الماإي  ػ(ةد(  عيد كةكعل ةاجن ايخعش كالككفوكف  استذياّ العرٌ 

ّن ا كمإارعن كةد مر  ف التعتازايي  جاز كةكع الةاؿ ماإون  ا ،  مطمون ا كمستو 
 ةد كاف  يكل كما   ل   وخل الكافوجي كةد يسب السوكطي هذا الجكاز  وإا

 (ِ( لواا  عض الدارسوف المةدذوف((اليتائج التي تكصؿ 
جعؿ (ةد(  معي  التكةع : كوكلل تعال  : (ةىٍد سىًمعى المكلي ةىٍكؿى الكًتي -ِ 

تىٍ تىًكي ً لى  المكًل(}المجادلض :  ٍكًجاىا كى اًدليؾى ًفي زى ك فادت التكةع عيدهـ ؛ { ُتيجى
كهذا التكةع كاف ة ؿ يزكؿ ا وض  (ّ(ييكاا كايت تتكةع  جا ض ا تعال  لدعائاا

كا ف ه اـ  عد  ف ، كةد تةوؽ عيد يزكلاا ، فػ(ةد(  ذف في ا وض لمتةووؽ ، 
يوؿ هذا الكجل است عده ك يكره فواؿ : ((التكةع ، كذلؾ مع المإارع  كاإ  
كوكلؾ : ةد وودـ الغائب الوـك ،  ذا كيتى تتكةع ةدكمل ، ك مكا مع الماإي 

اًدليؾى ًفي ...  كففاذ تل ايكذر  كفي التيزوؿ : ((ةىٍد سىًمعى المكلي ةىٍكؿى الكًتي تيجى
تىٍ تىًكي ً لى  المكًل( ييكاا كايت تتكةع  جا ض ا س ةايل كتعال  لدعائاا  ٍكًجاىا كى زى
، ك يكر  عإاـ ككياا لمتكةع مع الماإي ، كةاؿ : التكةع ايتظار الكةكع ، 

ف مما ذكريا  فك مراد المذ توف لذلؾ  يكاا تدؿ عم  كالماإي ةد كةع ، كةد ت و
ةكعنا ، ج  يكل ا ف متكةكع ، كالذم   فك الععؿ الماإي كاف ة ؿ ا خ ار  ل ميتىكى

                                                 

 .  ُّٕ-ُِٕ/ُ وب كمغيي الم ِٔٓويظر : الجي  الدايي ص ( ُ(
الم اكمض   وف كاك الةاؿ ككاك المصاة ض  في اليةػك العر ػي ، ويظػر مكإػكع ( كتا ي : ِ(

 ر ط الجمؿ الةالوض  الكاك     

كالزوػػػػػػادة   ِٔٓكا توػػػػػػاف ص  ٖٓٓكال رهػػػػػػاف ص  ُِٕ/ُ( ويظػػػػػػر : مغيػػػػػػي الم وػػػػػػب  ّ(
 . ُُِ/ٖكا ةساف 
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،  مكا في المإارع فأفك  كهك  يكاا ج تعود التكةع  صّن  وظار لي ةكؿ ذالث ،
الظاهر مف ةاؿ المخ ر عف  ةكلؾ : وودـ الغائب ، وعود التكةع  دكف (ةد(  ذ 

مستو ؿ  يكل متكةلع لل ، ك مكا في الماإي فأيكل لك ص   ذ ات التكةع لاا 
 معي   يكاا تدخؿ عم  ما هك متكةع لص   ف وواؿ في : ج رجؿى ،  العت  : 

( جكا نا لمف ةاؿ : هؿ مف رجؿ ؟ ستعااـ ؛ ييكاا ج تدخؿ ( جٌ  فك (ج( لّ
 عد (ج( مستعاـ عيل مف جاض  خص  خر ، كما  فك  كيةكه ، فالذم

الماإي  عد (ةد( متكةكع كذلؾ ، كع ارة ا ف مالؾ في ذلؾ ةسيض فإيكل ةاؿ : 
ع ، كلـ ووؿ :  يكاا تعود التكةع ، كلـ وتعرض  يكاا ج تدخؿ عم  ماض متكةٌ 

 (ُ(لمتكةع في الداخمض عم  المإارع ال تض ، كها هك الةؽ(( 
في ةكلل تعال  : (ةىٍد  زمخ رم : ((فإف ةمتى : ما معي  (ةد(ةاؿ الك 

سىًمعى( ؟ ةمتي معياها التكةع ؛ يفك رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ كالمجاًدلض 
، كويزؿ في ذلؾ ما ويعرلج  مجادلتاا ك ككاها كايا وتكةعاف  ف وسمع اي 

مستيدنا  ل  كةاؿ ا ف عا كر (ّ(كيوؿ الةم ي ةكؿ الزمخ رم كت ياه (ِ(عياا((
 ر ، فاك مف ةركؼ تككود : ((ةد :  صمل ةرؼ تةووؽ لمخكّـ الزمخ رم 

الخطاب هيا لمي ي صم  ا عمول كسمـ ، كهك ج وخامره تردد  فك كلكالخ ر ، 
في  فك ا وعمـ ما ةالتل المر ة التي جادلت في زكجاا فتعوكف  فك ةرؼ (ةد( 

 (ْ( ((هيا مستعمؿ لمتكةع
 يكل كوؼ  مكف كج  رود  ف  خعي عم  الوارئ  ٌيي لـ  فاـ كلـ  درؾ  

، ك وف جعؿ لض المجادً  ك الر ط  وف ما تكةعل الرسكؿ صم  ا عمول كسمـ 
                                                 

 .ُِٕ-ُُٕ/ُ( مغيي الم وب  ُ(

 . ّْٕ/ْ( الك اؼ  ِ(

 . ُِٔ/َُ( ويظر : الدر المصكف   ّ(

 .ٖ-ٕ/ِٖ( التةرور كالتيكور  ْ(
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؟! فػ(ةد( هيا لمتةووؽ كلوس لمتكةع ؛ يفك  ما(ةد( لمتكةع استيادنا  ل  تكةعا
كلوس ال ارئ كالمجادلض الذم تكةع ةسب التعسور هك الرسكؿ صم  ا عمول 
س  لواما  ك كعّ ، كلو عز كجؿ ، كا س ةايل  سيد السمع  ل  يعسل جؿٌ 

كما ،  ك ةد سمعٍت ،  ةد سمع الي يح ووؿ : فواؿ : (ةىٍد سىًمعى المكلي( كلـ   ةدهما
كوؼ وص   ف  يصؼ فعؿ ا  التكةع؟! كالةم ي يعسل الذم جعؿ (ةد(  يكل 

تعود التكةع في الدر المصكف ةاؿ في العمدة : ((كتككف (ةد( ةرؼ تكةع 
ذا دخؿ عم  المإارع  في   فاد التوموؿ غال نا  جٌ كتوموؿ  ةسب الورائف ، كاع

 (ُ(  فعاؿ ال ارئ تعال  ، فتككف لمتةووؽ((
(ةد(  معي  التوموؿ :  اع  وف الدارسوف كفي كتب اليةك جعؿ -ّ 

ذا دخمت عم     فك (ةد(  ذا دخمت عم  الععؿ الماإي  فادت التةووؽ ، كاع
ب  ل    ي ةواف اييدلسي ةكلل :  الععؿ المإارع  فادت التوموؿ ، ةت  ييسو

ت عم   ((كالذم تموكيكاه مف  فكاه ال وكخ  اييدلس  يكاا ةرؼ تةووؽ  ذا دخم
  (ِ( الماإي ، كةرؼ تكةع  ذا دخمت عم  المستو ؿ((

كالذم وظار لي  فك (ةد( لمتةووؽ سكاّ دخمت عم  المإارع  ك 
التوموؿ كترد لمدجلض عمول مع المإارع عم  الماإي ، ةاؿ المرادم : ((

يةك :  فك ال خوؿ ةد وجكد ، كةاؿ ا ف  واز وعود مع المستو ؿ التوموؿ في 
في متعمول كوكلؾ : ةد وععؿ زود كذا ،  م : لوس ذلؾ ميل الكذور  كةكعل  ك

مىٍوًل(}اليكر :  ا  ىيتيـٍ عى ـي مى { كالمعي  ،  كا ْٔ، كالذايي كوكلل تعال  : (ةىٍد وىٍعمى
عز اسمل  عمـ :  ةؿ معمكماتل ما  يتـ عمول ، ةمتي : كالظاهر  فك (ةد( في 

كيازع  عإاـ في  فادة (ةد( لمتوموؿ  هذه ا وض لمتةووؽ ، كما ذكر غوره ،
فواؿ : ةد تدؿح عم  تكةع الععؿ ممف  يسيد  لول ، كتوموؿ المعي  لـ ويستعىد مف 

                                                 

 .ِٕٓ/ّ( عمدة الةعاظ في تعسور   رؼ ايلعاظ  ُ(

 .ِٓٓ( الجي  الدايي ص  ِ(
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، فيًاـ ميل التوموؿ ؛ يفك الةكـ عم  مف  ايل (ةد(  ؿ لك ةوؿ : ال خوؿ وجكد 
ّن ال خؿ  الجكد   كاف الكّـ كذ نا ؛ يفك  ،  ف لـ وةمؿ عم  صدكر ذلؾ ةمو

ةاؿ ا ف ه اـ : ((التوموؿ : كهك إر اف : توموؿ كةكع ك   (ُ(  خره ودفع  كلل((
الععؿ يةك : ةد وصدؽ الكذكب ، كةد وجكد ال خوؿ ، كتوموؿ متعمول يةك : 

مىوٍ  {  م : ما هـ عمول هك  ةؿ ْٔ(}اليكر : لً ةكلل تعال  : (ةىٍد وىٍعمىـي مىا  ىيتيـٍ عى
معمكماتل س ةايل ، كزعـ  عإاـ  يكاا في هذه ايمذمض كيةكها لمتةووؽ ، ك فك 
التوموؿ في المذالوف ايكلوف لـ ويستعىد مف (ةد(  ؿ مف ةكلؾ : ال خوؿ وجكد ، 
كالكذكب وصدؽ ؛  فإيكل  ف لـ ويةمىؿ عم   فك صدكر ذلؾ مياما ةموؿ كاف 

  (ِ( سدنا ؛  ذ  خر الكّـ ويوض  كلل((فا
ّن كهذه  : الكذكب لـ كلف وصدؽ   دنا ،  هي الةوووض ؛ يٌيل  ذا ةوؿ مذ

كال خوؿ لـ كلف وجكد   دنا ، فوجو ل  هؿ العمـ ممف عا ركا الصيعوف كتعاممكا 
معاما ، كّ  ؿ ةد وصدؽ الكذكب ، كةد وجكد ال خوؿ ، فػ(ةد( في المذالوف 

ؽ  معي   فك كةكع الصدؽ مف الكذكب مةوؽ ةصكلل ، ك فك كةكع هي لمتةوو
ا ،  م : ج  دك مف  ف تككف في  الجكد مف ال خوؿ مةوؽ ةصكلل  وإن
صةؼ الكذكب صةوعض  ك صةوعتاف  ك  إعض مياا هي صةؼ صدؽ ، 
ككذلؾ ال خوؿ ، فايت تستعمؿ (ةد( لتاكود كجكد هذه الصةؼ  وف صةعل ، 

 ؿ كما ذكر جاّ مف معاـك السواؽ ج مف دجلض (ةد( .ك فك معي  التومو
جعؿ (ةد(  معي  التكذور : جعمكا مف ذلؾ (ةد( في ةكلل تعال  : -ْ

ةاؿ الزمخ رم : (((ةىٍد  {ُْْ(}ال ورة : (ةىٍد يىرىل تىوىمحبى كىٍجًاؾى ًفي السكمىاّ
يىرىل( ر كما يرل ، كمعياه كذرة  الرؤوض((
ك(ةد( في ا وض لمتةووؽ كلوست  (ّ( 

                                                 

 .ِٖٓ-ِٕٓ( الجي  الدايي ص  ُ(

 . ُْٕ/ُ( مغيي الم وب  ِ(

 .ََِ/ُ( الك اؼ  ّ(
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ب   ك عوك ، يفك معي  الكذرة متاٌت مف معاكـ السواؽ كلوس مف (ةد(  لمكذرة 
فواؿ : ((ك رةل هذا عم  معي  التةووؽ متإادا  ةواف عم  ةكؿ الزمخ رم 

( عم  مذهب المةوووف مف  ؛ ييكل  رح (ةىٍد يىرىل(  ػ(ر كما يرل( ك(ربك
ككف لوموؿ ال يّ في يعسل  ك لتوموؿ يظوره ، ذـ ةاؿ : كمعياه اليةكووف  يكما ت

( عم  مذهب الجماكر ، ذـ هذا  كذرة الرؤوض ، فاك مإادا لمدلكؿ (ريبك
المعي   الذم ادعاه ، كهك كذور الرؤوض ج ودؿ عمول المعظ ؛ ييكل لـ وكإع 

اد ميل ،  عيي تركوب (ةد( مع المإارع المر ة ، هذا التركوب لمعي  الكذر 
يكما في  مت الكذرة مف متعمؽ الرؤوض ، كهك التومب اً المإي  ك غور المإي ، كاع

؛ يفك مف رفع  صره  ل  السماّ مرة كاةدة ج وواؿ فول : ةمكب  صره  ل  
يكما وواؿ : ةمكب  ذا ردكد ، فالتكذور  يكما فياـ مف التومب((  (ُ( السماّ ، كاع

ا  معي   ا  ىيتيـٍ كةد جعؿ (ةد(  وإن ـي مى التكذور في ةكلل : (ةىٍد وىٍعمى
مىٍوًل(}اليكر :  { فواؿ : (( دخؿ (ةد( لوؤكد عممل  ما هـ عمول مف ْٔعى

كذلؾ  فك (ةد(  ذا دخمت عم  المإارع كايت ...  المخالعض عف الدوف كاليعاؽ
 معي  (ري كما( فكافوت (ري كما( في خركجاا  ل  معي  التكذور((
 كيوؿ   ك (ِ(

رع  فادت كةاؿ : ((كككف (ةد(  ذا دخمت عم   المإا، اييدلسي ةكلل  فةوا
يكما التكذور معاكـ مف سواةض  التكذور ةكؿ  عض اليةاة  ، كلوس  صةو  ، كاع
(  يكاا لتوموؿ ال يّ  ك توموؿ يظوره ،  الكّـ في المدح ، كالصةو  في (ريبك

( كج (ةد تكذور فإف فيًاـ يكما هك مف سواةض الكّـ((فموس ذلؾ مف (ريبك    (ّ( ( كاع

                                                 

 . َُٔ-ُٗٓ/ِكويظر الدر المصكف  ُِٔ/ُ( ال ةر المةوط  ُ(

 .ِٓٓ/ّ( الك اؼ  ِ(

 .ُْٓ-َْٓ/ٖكويظر : الدر المصكف  ٖٕٓ/ٔ( ال ةر المةوط  ّ(
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فتامكؿ  فك المةوووف في المعايي الميسك ض  ل  (ةد(  كدكا  يكاا اختموت 
مف تسموط معايي السواؽ عمواا ،  م :  ف فيًاـ تكةع  ك توموؿ  ك تكذور  ك 

  توروب فاك مف السواؽ ج مف (ةد(
 فك  لمت  ول ،  جٌ ج تككف الكاؼ الجارة  ٌج الكاؼ الجارة : -ُِ 

 (ُ(اليةاة اختموكا لاا معيووف : الزوادة ، كالتعموؿ

فود زعمكا  مجيّ الكاؼ الجارة  جعؿ كاؼ الت  ول زائدة ، -ُ  
(}ال كرل :  ّه كىهيكى السكًموعي ال ىًصوري زائدة في ةكلل تعال  : (لىٍوسى كىًمٍذًمًل  ىٍي

كره ًعوفه }{ كفي ةكلل تعال   : (ُُ ٍكييكًف(}الكاةعض : { ِِكىةي كىاىٍمذىاًؿ المحٍؤليًؤ اٍلمى
ِّ } 

ل كرل ؛ يفك الكاؼ  معي  (مذؿ( كةالكا  زوادة الكاؼ في سكرة ا
فود ذكر العسكرم التي استيدكا لموكؿ  اذه الزوادة  كالةوووض خّؼ الةجض 

كغوره  فك ال  ل ويستعمؿ فوما و اهد ، كوككف في الكوعوض كالتساكم في الكموض 
ج وككف مذمل ((ك فك ال يّ وي  كل  ال يّ مف كجل كاةد ،  (ِ(، كالمذؿ عاـ 
 ذا    ال مف جموع الكجكه لذاتل ، فكافك ا تعال  لمكا ةاؿ :  في الةوووض  جٌ 

ّه(}ال كرل : (لىٍوسى كىًمذٍ  كةكليا : ... {  فاد  يكل ج   ل لل كج مذؿ ًُُمًل  ىٍي
ف هك مذمل ، كالت  ول لوس كمذؿ زود رجؿ ، مياةإض ؛ يفك زودنا مذؿ مى 

 الكاؼ وعود ت  ول الصعات ،  عإاا   عض ، كالمذؿ وعود ت  ول الذكات 
فك كؿ  عإاا   عض ، توكؿ : لوس كزود رجؿ ،  م : في  عض صعاتل ؛ ي

 ةد مذمل في الذات ، كفّف كايسد ،  م : في ال جاعض دكف الاوئض كغورها 

                                                 

كال رهػػػػاف ص  ُِٖ-ُٕٔ/ُكمغيػػػػي الم وػػػػب  ٓٗ-ٕٗ( ويظػػػػر : الجيػػػػ  الػػػػدايي ص  ُ(
 . ُِّ-ُِِ/ٖكالزوادة كا ةساف  ِٔٓكا تواف ص  ٕٖٓ

  ُّٓ، كفركؽ المغات ، لمةسويي الجزائرم ص ُٕٓعركؽ المغكوض ص ( ويظر : ال ِ(
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 (ُ(مف صعاتل ، كتوكؿ : السكاد عرض كال واض ، كج توكؿ مذؿ ال واض(( 

فال ارئ عز كجؿ  دخؿ الكاؼ عم  (مذؿ( لويعي عف يعسل الت  ول كالتمذوؿ 
ووـ الًمٍذؿ مواـ اليعس ، كةاؿ ا ف ةتو ض : (( م : لوس كاك  يّ ، كالعرب ت
((فاك مف  اب ةكؿ  (ِ(فتوكؿ : مذمي ج وواؿ لل كذا ،  م :  يا ج وواؿ لي((

العرب : مذمؾ ج وععؿ كذا ، فيعكا الععؿ عف مذمل ، كهـ ورودكف يعول عف 
ا ف عطوض : ((الكاؼ مؤكدة  لمت  ول فيعي الت  ول  ككد ما كةاؿ (ّ(ذاتل((

ت الم الغض : زود كعمرك ، كزود مذؿ عمرك ، فإذا  رد وككف ، كذلؾ  يكؾ توكؿ
 :  ، كمذؿ هذا ةكؿ  كس  ف  ةجر(المتوارب( ةمتى : زود كمذؿ عمرك

 كةتم  كمذؿ جذكع اليخوؿ وغ اهـي سوؿه ميامري   
 كميل ةكؿ ا خر (ال سوط( :

 في الياس مف  ةد ما  ف كمذماـي    ذا   صرتى فإماـي  سعدي  ف زودو       
كةاؿ المرادم :  (ْ(((ا وض في هذا المكإع عم  عرؼ كّـ العرب فجرت

 ت  زائدة ، كلاـ في ذلؾ  ةكاؿ : ةكـ  ل   فك الكاؼ في ا وض لوس كذهب((
ّن  ّن  -(  معي  الذات ،  م : لوس كذاتل  يّ  فك (مذ  معي  الصعض ،   فك مذ

كجاّ في الدر المصكف :  (( فك العرب توكؿ :  (ٓ( م : لوس كصعتل  يّ((
مذمؾ ج وععؿ كذا ، فويعكياا في المعظ عف مذمل ، فوذ ت ايتعاؤها عيل  دلوماا 

 :  كميل ةكؿ ال اعر(مجيكف لوم ( 
ف  ات مف لوم  عم  الواس طاكونامذؿ لوم  ووتؿ المّر يعسل  عم       كاع

                                                 

 . ُٕٓ( العركؽ المغكوض لمعسكرم  ص  ُ(

 . ٖٖكويظر : الجي  الدايي ص  ُّٗ( تاكوؿ م كؿ الور ف ص  ِ(

 . ٖٖ( الجي  الدايي ص  ّ(

 .ِٖ/ٓ( المةرر الكجوز  ْ(

 . ٖٗ( الجي  الدايي ص  ٓ(
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 كةكؿ  كس  ف ةجر : 
ٍمؽه وكازول في العإذؿ العت  ز ملوس ك        ائؿ هورو      خى

ذىؿ : الصعض ،   ف وراد  الًمٍذؿ الصعض ، كذلؾ  فك الًمٍذؿ  معي  المىذىؿ ، كالمى
يكًض(}الرعد :  لوس مذؿ صعتل { فوككف المعي  : ّٓكوكلل تعال  : (مكذىؿي اٍلجى

 (ُ( تعال   يّ مف الصعات التي لغوره ، مىةمىؿ ساؿ((

لوس كا  يّ ، لكاف المراد  يكل   : لك ةوؿ ذكره  يكلفصعكة ما تودـ   
ج  يّ و  ل ا في صعاتل ، كلك ةوؿ : لوس مذؿ ا  يّ ، لكاف المراد : 

 يّ مذؿ ذاتل ، لكف لمكا  راد يعي الت  ول في الصعات ، كيعي التمذوؿ لوس 
ّه( ككذلؾ ةكلل كره ًعوفه  في الذات ةاؿ س ةايل : (لىٍوسى كىًمٍذًمًل  ىٍي تعال  : (كىةي

ٍكييكًف(  راد الت  ول كالتمذوؿ ، كا  عمـ ِِ}  .{ كىاىٍمذىاًؿ المحٍؤليًؤ اٍلمى
عم   فك كاؼ اليةاة  جعؿ كاؼ الت  ول  معي  التعموؿ : اتعؽ-ِ 

ـٍ  ًمييكٍا كىمىا  مىفى اليكاسي  ذىا ًةوؿى لىاي  (}ال ورة :(كما( لمت  ول في كوكلل تعال  : (كىاًع
 يكاـ وجعمكف الت  ول  وف معردوف ، ((كالتودور :  ميكا  وماينا كإوماف  {  جٌ ُّ

ـي كىمىا ككذلؾ ةكلل تعال  ( ِ( الياس(( وىا ـي الصل مىٍوكي : (وىا  ىوحاىا الكًذوفى  مىييكٍا كيًتبى عى
ـٍ تىتكويكفى  ـٍ لىعىمككي مى  الكًذوفى ًمف ةىٍ ًمكي لتودور : كيًتب كىٍت نا ( كاُّٖ(}ال ورة : كيًتبى عى

واـ الكىٍتب ميٍ ً انا ما كيًتب ،  ك كيًتب عموكـ الصمذؿ ما كىًتب ،  ك  تودور : 
فػ(ما( عم  هذا الكجل  معي  الذم ،  م : صكمنا  ، صكمنا مذؿى ما كيًتب

ّن   ك ميٍ ً انا الذم كيًتبلمصكـ المكتكب عم  مف ة مكـ  مماذ
ككذلؾ ةكلل (ّ(

(}الوصص : تعال  : (كى ىٍةسً  ا  ىٍةسىفى المكلي ً لىٍوؾى { كالتودور : ك ةسف ٕٕف كىمى

                                                 

)ُ  )ٗ/ْٓٓ-ْٓٔ . 

 .ُُْ/ُ( الدر المصكف  ِ(

 .ِٖٔ-ِٕٔ/ِ( ويظر : الدر المصكف  ّ(
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كردت هي لمت  ول فايصؿ في كاؼ (كما(  ويما  (ُ((( ةساينا كإةسايل  لوؾ((
ـٍ ةي ةكلل تعال  : (ةالكا  مجوئاا لمتعموؿ  يكاـ  ،  جٌ  ـٍ رىسيكجن مليكي ٍميىا ًفوكي ا  ىٍرسى كىمى

ـٍ  مىٍوكي ٍميىا( في الكاؼ ُُٓ وىاًتيىا(}ال ورة : وىٍتميك عى ا  ىٍرسى { ةاؿ الةم ي : (((كىمى
كل   ف ياخذ كايى ( ِ(ةكجف :  ظارهما :  يكاا لمت  ول ، كالذايي :  يكاا لمتعموؿ((

 المعي  ايكؿ ؛ ييكل ايظار مف جاض ، كييكل ومذؿ معياها ايصمي مف جاض 
(}ال ورة : ، كةالكا : كالظاهر  يكاا ل  خرل ـٍ كهي كىمىا هىدىاكي متعموؿ في ةكلل : (كىاٍذكيري
( خمسض  ةكاؿ جعماا  {ُٖٗ ـٍ كةد ذكر الةم ي  فك لوكلل تعال  : (كىمىا هىدىاكي

لمت  ول ، ك معي  (عم ( كالتودور : كاذكركه عم  ما هداكـ ك(( ف تككف 
فالتعموؿ  ذف لوس  (ّ( لمتعموؿ  معي  الّـ ،  م : اذكركه يجؿ هداوتل لكـ((

هك الظاهر كما ةوؿ ، كلك  راد معي  (عم ( لجاّ  اا كةوؿ : عم  ما هداكـ  
، كلك  راد التعموؿ  معي  الّـ لجاّ  الّـ كةوؿ :  ًلما هداكـ ، لكيكل لمكا  راد 
( هذا هك الةؽ كما  عد  ـٍ الت  ول استعمؿ كاؼ الت  ول كةاؿ : (كىمىا هىدىاكي

 ؿ . الإّالةؽ  جٌ 
ا  يكاا  معي  التعموؿ في ةكلل تعال  : (  ٍوكىاىفك المكلى وىٍ سيطي كةالكا  وإن كى

ٍوكىاىيكلي ج  سىؼى ً يىا كى مىٍويىا لىخى وىٍوًدري لىٍكج  ىف مكفك المكلي عى ٍزؽى ًلمىف وى ىاّ ًمٍف ًع ىاًدًه كى الرل
كفى   {ِٖ(}الوصص : ويٍعًم ي اٍلكىاًفري

ٍوكىاىفك المكلى(  معي  : كلكفك ا ، ككذلؾ جعؿ مواتؿ ةكلل ت  عال  : (كى
ٍوكىاىيكلي(  معي   : كلكيكل  ةكلل تعال  : (كى
ةاؿ سو كول : ((كسالتي الخموؿ ، ، ك (ْ(

( كعف ةكلل تعال  :  كفى ٍوكىاىيكلي ج ويٍعًم ي اٍلكىاًفري رةمل ا ، عف ةكلل تعال  : (كى
                                                 

 . ٓٗٔ/ٖ( الدر المصكف  ُ(

 . ُُٖ/ِ( الدر المصكف  ِ(

 .ّّْ-ِّّ/ِ( الدر المصكف  ّ(

 . َٕٓ/ِ( تعسور مواتؿ  ْ(
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ٍوكىاىفك المكلى( ( كالمعي  : عم   فك الوكـ ايت اكا  (كى فزعـ  يكاا معصكلض مف (كافك
،  ما و  ل  ف وككف ذا عيكـ فتكممكا عم  ةدر عمماـ ،  ك يي لاكا ، فووؿ لاـ 

هكذا ، كا تعال   عمـ ، ك مكا المعسركف فوالكا :  لـ تر  فك ا ، كةاؿ 
 ف الخعوؼ{ : الويرىً يح ، كهك زود  ف عمرك  ف ييعىٍوؿو }م

 سىاىلىتايي الطّؽى  ف رى ىتايي    ةؿك مالي ، ةد ًجٍئتيمايي ً ييٍكًر  
ٌر((ً   كوكاف مف وكف لل يى ىبه وية ىبي        (ُ(كمف وعتور وعش عوش إي

فالخموؿ جعؿ الكاؼ لمت  ول ؛ ييكل جعماا  تودور :  ما وي  ل ، كةد جعؿ 
ٍوكىاىفك ا( في كّـ  فواؿالعراّ هذا الت  ول  معي  التورور  : ((كةكلل : (كى

ٍيًع ا ، ك ي ديي :  العرب تورور ، كوكؿ الرجؿ  ما ترل  ل  صي
رل   كوكاف مف وكف لل يى ىبه وية ىبي     كمف وعتور وعش عوش إي
 توكؿوض اّ : ك خ ريي  وه مف  هؿ ال صرة ، ةاؿ : سمعتي  عرا ةاؿ العرٌ 

فواؿ : كٍوكايكل كراّ ال وت ، معياه :  ما ترويل كراّ  لزكجاا :  وف ا يؾ كٍومؾ ؟
ال وت ، كةد وذهب  عض اليةكووف  ل   يكاما كممتاف ، ورود كٍوؾى  يكل ،  راد 
( معتكةض  ععؿ مإمر ، كايكل ةاؿ : كومؾ اعمـ  كومؾ فةذؼ الّـ كجعؿ ( فك

( ةت  تصو...   يكل كراّ ال وت ( فود توكلل ك مكا ةذؼ الّـ مف (كٍومؾى ر (كٍوؾى
 العرب لكذرتاا في الكّـ ، ةاؿ عيترة :

ٍوؾى عيتىرى  ٍةًدـً        ع  يعسي ك  ر  سيٍومىاا    ةكؿي العكارًس كى
( كوكلؾ كىٍم كافك (كةاؿ  خركف :  فك معي  :  (  فك (كىٍم( ميعصمض مف (كافك

( وعيي : لمرجؿ : كىٍم  ما ترل ما  وف ودوؾ ، فواؿ : كىٍم ، ذـ استا يؼ (كافك
ٍزؽى( كهي تعجب(( ٍوكىاىفك المكلى وىٍ سيطي الرل (كى
كةاؿ   ك ع ودة : ((كمجازه :  لـ  (ِ(

                                                 

 . ُٔٓ/ِ( كتاب سو كول  ُ(

 .َِْ-َِّ/ِ( معايي الور ف  ِ(
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كةاؿ ايخعش : ((المعسركف وعسركياا :  لـ تر  (ُ( تر  فك ا و سط الرزؽ((
كةاؿ ا ف ةتو ض : ((كٍوكافك : ةد اختيًمؼ فواا ، فواؿ الكسائي :  (ِ(  فك ا((

ٍزؽى ًلمىف وى ىاّ(  ٍوكىاىفك المكلى وىٍ سيطي الرل معياها :  لـ ترى ، ةاؿ ا تعال  : (كى
( ورود :  لـ ترى ، كركل ع د الرزاؽ عف  كفى ٍوكىاىيكلي ج ويٍعًم ي اٍلكىاًفري كةاؿ : (كى

ٍوكىاىفك :  كىج وعمـ  فك ا و سط الرزؽ لمف و اّ ، معمر عف ةتادة ةاؿ  : كى
كهذا  اهد لوكؿ الكسائي ، كذكر الخموؿ  يكاا معصكلض : كىٍم ، ذـ ت تدئ 

: كافك ا ، كةاؿ ا ف ع اس في ركاوض   ي صال  هي : كافك ا فتوكؿ 
مض في الكّـ ، و سط الرزؽ لمف و اّ كايكل ج وعم  الكافركف ، كةاؿ : كىٍم ص

 يكاا ةد تيخعكؼ كما  (كافك (لوكؿ الخموؿ ، كمما ودؿ عم   يكاا  اهد كهذا 
 تيخعكؼ كاف ةاؿ ال اعر : 

وكاف مف وكف لل ي ىبه وهٍة ىبي    ف وعتور وعش عوش إرل كمى   كى
ذكر الط رم  فك ةكلل ك (ّ( كةاؿ  عإاـ : كوكاف ،  م : رةمض  مغض ًةٍموىر((

ٍوكىاىفك المكلى( عيد المعسروف هك  معي  :  لـ تر  يكل ،  ك ج ترل  يكل  تعال  : (كى
،  ك لـ وعمـ  فك ا ،  كى ج وعمـ  يكل 
كا ك ص   الذوف تميك ((فتاكوؿ الكّـ :  (ْ(

ا  ل مف يومتل :  لمكا عاويكا ما  ةؿٌ كإعل مف الديوا ووكلكف مكاف ةاركف كم
 لـ تر وا هذا  فك ا و سط الرزؽ لمف و اّ مف ع اده فوكسلع عمول ج لعإؿ 

مف ذلؾ لواركف ج لعإمل كج كما كاف  سط ميزلتل عيده ، كج لكرامتل عمول 
وى متل عمول لكرا ((كى كج لسخطل ووكؿ : كوإوؽ عم  مف و اّ ج لاكايل  ٍوًدري

                                                 

 .َِٗ( مجاز الور ف ص  ُ(

  ِٓٔ( معايي الور ف ص  ِ(

 .  ُِٖ( تاكوؿ م كؿ الور ف ص  ّ(

 .  َُْ-ُّٗ/َِ( جامع ال واف  ْ(
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ٍوكىاىفك المكلى( السورافيسعود   ك كةاؿ (( (ُ(((عممل ذّذض  ةكاؿ :  ةدها  : في (كى
ةكؿ الخموؿ الذم ذكرياه تككف (كىٍم( كممض تىيىدحـ ووكلاا المتيدـ عيد  ظاار 
ٍزؽى ًلمىف  ٍوكىاىفك المكلى وىٍ سيطي الرل يدمل ، كووكلاا الميدـ لغوره كالمي لل لل ، كمعي  (كى

وى  ف كاف لعظل لعظ الت  ول فمعياه التةووؽ ةاؿ وى ىاّ ًمٍف ًع ىاًدًه كى ٍوًدر( كاع
 ال اعر : 
  ك ص    طف مكض مو عًرا   كافك ايرض لوس  اا ه اـ 

كمعياه : ايرض لوس  اا ه اـ ؛ ييكل مات ، كهذا مف مراذول ، كالوكؿ 
( العرٌ  كاةتجٌ ...  الذايي ةكؿ العراّ اّ عم  مف ةاؿ هي (كىٍم( ذـ  عدها (كافك

( مف   ايكاا كيت ت مكصكلض غور معصكلض ، كالةجض لمخموؿ في فصؿ (كافك
ف كايت مكصكلض  كةول  ف  كيتب في المصةؼ مكصكجن  ط  يكلفي الخ(كىٍم( كاع

ّو فىاىفك تعال  كوكلل  ويكتب معصكجن  ًيٍمتـي ملف  ىٍي ًلٌمًل : (كىاٍعمىميكٍا  ىيكمىا غى
ميسىلي  ( فك ما  عصكجن { ما :  معي  الذم كةول  ف ويكتب مُْ(}اييعاؿ : خي

( ككي  ًيٍمتيـٍ   (ِ(ت ت في المصةؼ مكصكلض((غى
فالودام  مف  هؿ المغض كالتعسور كما ر وت لـ و ر  ةدهـ  ل  معي   

 التعموؿ ،  ؿ ذكركا  فك الكاؼ لمت  ول كالمراد مف هذا الت  ول التةووؽ 
: ةرؼ تي ول معياها التي ول عم   (كىمٍ (المالوي : ((اعمـ  فك  اؿكة 

ؿ لمرجكع عف المكركه الزجر ، كما  فك معياها التي ول عم  الةض ، كهي توا
 ةدنا وكةعل في مكركه  ك وتمعل  ك واخذ  ؿ وسبح كذلؾ  ذا كيًجد رجكالمةذكر ، 

مالل  ك ويعرلض  ل ل يّ مف ذلؾ فوواؿ لذلؾ الرجؿ : كىٍم ، كمعياها تي كٍل 
عف فعمؾ ، كوجكز  ف تكصؿ  اا كاؼ الخطاب كوؾ ، كةوؿ في  كازدجٍر 

ٍوكىاىيكلي ج ٍزؽى ًلمىف وى ىاّ( (كى ٍوكىاىفك المكلى وىٍ سيطي الرل ( ةكلل تعال  : (كى كفى  ويٍعًم ي اٍلكىاًفري

                                                 

 .  ُِْ/َِ( جامع ال واف  ُ(

 . ُْٖ/ِ(  رح كتاب سو كول  ِ(
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( ةرؼ ت  ول عاممض((  يكاا (كىٍم( لمعي  التي ول كما ذكريا ، ك(كافك
كةاؿ  (ُ(

المرادم : ((كعيد الخموؿ كسو كول  فك (كىٍم( كةدها ، كالكاؼ لمت  ول ، 
( لمتةووؽ (ِ( اّ في الكةؼ م اكر((رٌ كاختّؼ الوي  كةاؿ ا ف ه اـ : ((ك(كافك
 كما ةاؿ : 

 ايكيي ةوف  يملي ج تكمميي    ميتىوكـه و تاي ما  لوس مكجكداك  
 (ّ(  م :  يكيي ةوف  يمسي عم  هذه الةالض((

 ( كةد جاز فواا معافتعووف معي  التعموؿ لكاؼ (كٍوكافك  كوؼ وص ٌ  
 ف يعولف لمكاؼ معي  التعموؿ كيجعمل معي  ذايونا لاا ،  كذورة ؟! ككوؼ وص ٌ 

كل  في كؿ مكإع ايى در يعسل  ف تككف  معي  الت  ول؟ ف الوكةد جاز لاا 
، كالزوادة كالتعموؿ  ف ويؤخذ  المعي  ايصمي لمةرؼ ما داـ ةد جاز معياه 

معيواف مختمواف ةت  تمةظ في كّـ اليةاة ما وؤكد هذه الةوووض ، فود ذكر 
 (ْ(لمت  ول((  جٌ اا ((ج تككف فك الكاؼ الجارة  ف لـ ترد زائدة فإيك المالوي  

كلـ وذ ت ...  الت  ول((فك المعي  ايكؿ لمكاؼ الجارة هككصركح المرادم  
كةاؿ ا ف ه اـ في معي  التعموؿ : ((ك ذ ت  (ٓ(  كذرهـ لاا غور هذا المعي ((

  (ٔ( ذلؾ ةـك كيعاه ايكذركف((
   لمت  ول .فالكاؼ الجارة لوست مف الةركؼ الم تركض ، كلـ ترد  جٌ  

                                                 

 . َْٓ( رصؼ الم ايي ص  ُ(

 . ّّٓ( الجي  الدايي ص  ِ(

 . ّٗٔ/ِ( مغيي الم وب  ّ(

 .  ِِٕ( رصؼ الم ايي ص  ْ(

 . ْٖلدايي ص ص ( الجي  ا ٓ(

 . ُٕٔ/ُ( مغيي الم وب  ٔ(
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(  ر عض معاف هي : الت  ول ،  كأٌف :-ِِ ذكر اليةاة   فك لػ(كافك
،  وضةر ي كاهد كلـ وست ادكا لاذه المعايي   (ُ(كالتةووؽ ، كال ؾ ، كالتوروب

جموعاا  ل  الت  ول فواؿ : ((كجممض معايي كمع ذلؾ فود  رجعاا المرادم 
(  ر عض :   (كافك

رووف غوره ، كةؿ ا ف  مالؾ : ايكؿ : الت  ول ، كلـ وذ ت  كذر ال ص
هي لمت  ول المؤكدة ، فإفك ايصؿ :  فك زودنا كاجسد فودمت الكاؼ كفتةت 

( كصار الةرفاف ةرفنا كاةدنا م   ل عم  الت  ول كالتككود . دلكجن ( فك
، ذهب الككفوكف كالزجاجي  ل   يكاا ةد تككف الذايي : التةووؽ 

 عمر  ف   ي ر وعض : لمتةووؽ دكف ت  ول ، كجعمكا ميل
  كايكيي ةوف  يمسي ج تكمميي     ذك ً ٍغوىض و تاي ما لوس مكجكدنا 

ا  وكؿ ال اعر :  كريدك  افك الت  ول فول  ولف  ادي  تامحؿ ، كاستدلكا  وإن
ـي     فاص    طفي مكض ميو ًعًرا      كافك ايرض لوس  اا ه ا

وو عر ؛ يفك ه امنا في  كاف ةول  جٌ عي  :  فك  طف مكض ك يجوب  افك الم
 رإل ، كهك ةائـ مواـ الغوث ، فمما اة عرك صارت  رإل كايكاا لوس  اا 

 ه اـ ، فاي لمت  ول 
( ذهب  ل  ذلؾ الككفوكف الذالث :    ف تككف لم ؾ ،  ميزلض (ظييتي

ف  كاف م ت ًوا كالزجاجي ، ةالكا  ف كاف خ رها اسمنا جامدنا كايت لمت  ول ، كاع
ل  هذا ذهب ا ف  الطراكة  كا ف السود ، ةاؿ  ( كاع كايت لم ؾ  ميزلض (ظييتي

ّن  كالةس اف   ك  جممض  ك صعض فاي لمظفٌ  ا ف السود :  ذا كاف  خ رها فع
، ككافك زودنا ةائـ ، كالصةو   يةك  :  كافك زودنا ةاـ ، ككافك زودنا   كه ةائـ

ودنا ةائـ ، كيت ةد   اتى زودنا ،  كهك غور  يكاا لمت  ول ، فإذا ةمت : كافك ز 
ةائـ ،  ل  ةائمنا ، كال يّ وي ى كل في ةالض  ما ،  ل  في ةالض  يخرل ، كةوؿ : 

                                                 

كال رهاف ص ُِٗ-ُُٗ/ُكمغيي الم وب  ْٕٓ-َٕٓ( ويظر : الجي  الدايي ص  ُ(
 . ُِٕ/ٖكالزوادة كا ةساف  ّْٔكالكموات ص  ِٖٓكا تواف ص  ٖٖٓ
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كافك هوئضى زود هوئضي ةائـ ، فةذؼ ةالل   ك عمي ، ةاؿ  عإاـ  : كالتكجول 
 ايكؿ  ظار .

( تككف  هذا مذهب الككفووف ، ذه كا  ل   فك  الرا ع : التوروب ،  (كافك
لمتوروب ،  كذلؾ في يةك : كايكؾ  ال تاّ مو ؿ ، ككاٌيؾ  العرح  ت ، كةكؿ 

:  كايكؾ  الديوا لـ تكف ،  ككايكؾ  ا خرة لـ تزؿ ، كالمعي  الةسف ال صرم 
تواف العرج ، كزكاؿ الديوا ، ككجكد ا خرة ،  عم  توروب  ة اؿ ال تاّ ، كاع

( في هذ ل لمت  ول ، كخركج العارسي هذه الميذيؿ عم   فك ا كمٌ كالصةو   فك (كافك
الكاؼ في (كايكؾ( لمخطاب ، كال اّ زائدة ، كال تاّ كالعرج كالديوا كا خرة اسـ 
( كالتودور : كافك ال تاّ مو ؿ ، ككذا في ال كاةي ،  كخركجل  عإاـ عم   (كافك

زمايؾ  ال تاّ مو ؿ ، ككافك زمايؾ  العرج  ةذؼ مإاؼ ، كالتودور : كافك 
( ك(لـ تكف( خ رها ،   ت ،  كويتاٌكؿ ةكؿ الةسف عم   فك الكاؼ اسـ (كافك
ك( الديوا( متعمؽ  الخ ر ، كالتودور : كايكؾ لـ تكف  الديوا ، كالإمور في 

كالت  ول في ، (تكف( لممخاطب ك(تكف( تامض ، كوةتمؿ  ف تككف ياةصض 
(  ...  لمةالوفالةوووض   كخركج  عإاـ  ةكؿ الةسف عم   فك الكاؼ اسـ (كافك

ف لـ وستغف الكّـ عياا ؛ يفك  كالمجركر هك الخ ر ،  كالجممض  عده ةاؿ ، كاع
ًف التكٍذًكرىًة  كّـ  جٌ مف العإّت ما جوتـ ال ـٍ عى ا لىاي  ل ، كوكلل  تعال  : (فىمى

(}الم  (ُ({(( ْٗذر : دميٍعًرًإوفى
ةت  ةاؿ :  وغاا ،د  ذ ت المرادم  ٌف (كاٌف( لمت  ول في جموع صفو

 ((كلـ وذ ت  كذر ال صرووف غوره(( .  
: ) ةاؿ المالوي : ((اعمـ  يكل ةد اختمؼ  ئمض اليةاة في  أصؿ )كأفَّ

( هؿ هي ةرؼ مرك ض  ك  سوطض ، فذهب الخموؿ ك عض ال صرووف  (كافك

                                                 

 ْٕٓ-َٕٓ( الجي  الدايي ص  ُ(
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، كةاؿ : ((فإذا (ُ(  كذرهـ  ل   يكل  سوط((المتاخروف  ل   يكل مركب ، كذهب 
( تككف م ددة كتخعؼ((  .(ِ( ذ تت ال ساطض فإفك (كافك

 مكا المرادم فذكر  فك ككياا مرك ض هك مذهب الخموؿ كسو كول 
كايخعش كجماكر ال صرووف كالعراّ ، ذـ ةاؿ : ((فاصؿ الكّـ عيدهـ :  فك 

ا  الت  ول ، فعتةت ( ٌف( يفك المكسكرة زودنا كايسد ، ذـ ةدمت الكاؼ اهتم امن
(  سوطض  (ّ(ج ودخؿ عمواا ةرؼ جر(( كةاؿ : ((كذهب  عإاـ  ل   فك (كافك

 .(ْ( غور مرك ض((
ذا خععٍت لـ و طؿ  (  يكاا ةد تخعؼ ، كاع كذكر  فك مف  ةكاـ (كافك
ا عمماا ، كهي تعمؿ اليصب في اسـ ظاهر ، فإذا جاّ اجسـ  عدها مرفكعن 

كما جاّ في الجي  الدايي جاّ في مغيي  (ٓ(كايت عاممض في اسـ مإمر
 .(ٔ(الم وب 

( في يةك ةكليا : كاٌف زودنا  كاليةاة وجعمكف ياصب (زودنا( هك (كافك
 سده ، كالةوووض  ٌف (كاٌف( مرك ض مف ةرفوف : كاؼ الت  ول ، ك( ٌف(  داة 

كالذم  رود موض : زوده  سده ، تيكٌصؿ  اا  إافض كاؼ الت  ول  ل  الجممض اجس
 ٍف  ذكره في هذه الوإوض  يكيا لك  دركيا الغرض ايساسي لػ( ف( المعتكةض 
الامزة ، مذومض كايت  ـ مخععض ، كهك  يكاا ما استعممت  ٌج لغرض الكصؿ ، 
لما كاف ذمض داع  ل  هذا التاكوؿ ال عود كاجختّؼ الك ور  وف  ئمض اليةاة ،  

ه ،  ٌج  فك ( هي يعساا كاؼ الت  ول التي تدخؿ عم  المعرد فتجرٌ فكاؼ (كافك 

                                                 

 . ِْٖ( رصؼ الم ايي : ص  ُ(
 . ِٖٓ( رصؼ الم ايي :  ِ(
 . ٖٔٓالجي  الدايي : ص (  ّ(
 . ٗٔٓ( الجي  الدايي : ص  ْ(
 . ٕٓٓ- ْٕٓ( الجي  الدايي :  ٓ(
 . ُُٗ/ُ( ويظر :  ٔ(
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( عيد  إافض هذه الكاؼ  ل   العرب كايكا وستعويكف  اداة الكصؿ ( ف( ك( فك
( لوست  سوطض ، كما  يكاا لوست مرك ض  التاكوؿ الذم ذكركه  الجممض ، فػ(كافك

فتككف ( ف( مخععض  داة  ( ٌف(يكف ت دود ، كيصب اجسـ  عدها جاّ مف 
( عيد اليةاة كممض كاةدة كتككود ، كتككف م ددة   داة كصؿ ، كصؿ  فػ(كافك
( ةرؼ ت  ول كتككود ،  زودنا  سده ، عيدهـ : عراب : كاٌف فوككف  (كافك

ك(زودنا( اسماا ميصكب ، ك( سده( خ رها ، كالةوووض  ٌف (كاٌف( مرك ض مف 
: ةرؼ جرٍّ كت  ول ، ك:  فك : ةرؼ  ةرفوف ، كوككف ا عراب : الكاؼ

( مرفكع  ( ميصكب ، ك : ( سده( خ ر ( فك كصؿ كتككود ، ك : زودنا : اسـ ( فك
 ، كجممض  فك كمعمكلواا :  فك زودنا  سده ، في مةٌؿ جرٍّ ،  كاؼ الجٌر 

في ـ المكسكرة معايي كذورة ّك لً ذكر اليةاة   ال ـ المكسكرة :-ِّ
كالمعايي التي است ادكا لاا   كاهد ةر يوض : اجختصاص  الكروـالمغض كالور ف 

كالتمموؾ ، ك  ل التمموؾ ، ، كالتخصوص ، كاجستةواؽ ، كالكجوض ، كالممؾ ، 
كالتعموؿ ، كالت ووف ، كالصوركرة ، كالت مو، ، ك معي  (في( ك معي  ( ل ( 
 ي  (عم (ك مع ( عد( ك معي  (ًمف( (عيد( ك معي ك معي   ك معي  (عف(

كفوما ( ُ(كالتعدوض ، كزائدة ، كجـ الطمب، معي  الجةكد ، ك معي  ( ف(  ك 
 :  المعايي الكاردة في كتاب ادراسض ل كاهد هذا واتي 

كؿ عم   فك  وف اي كمعياها  يكاا تدؿٌ :  ك اليسب صاص تاجخ-ُ 
ا كىً ورنا(}وكسؼ : كوكلل تعال  : (ً فك لىلي  ى نا  كالذايي يس ض  اعت ار متعمول  ىٍوخن

  {ُُ{ كةكلل تعال  : (فىًإف كىافى لىلي ً ٍخكىةه(}اليساّ : ٖٕ

                                                 

كالجي  الدايي : ص  ِّٖ-ِّٗكرصؼ الم ايي  ََّ-ِٖٗ( ويظر : ايزهوض ص  ُ(
ك صائر ذكم  ّٕٖ-ٖٖٔكال رهاف ص  ِّٔ-َِٕ/ُكمغيي الم وب  ُِّ-ٓٗ

 ْٔٓ-ُْٓ/ِكهمع الاكامع  ِِٔ-ُِٔف ص كا توا ُِْ-َْٖ/ْالتمووز 
  ُّٖ-ُّْ/ٖكالزوادة كا ةساف 
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التخصوص : كوكلل تعال  :  (كىاٍمرى ىةن محٍؤًميىضن ً ف كىهى ىٍت يىٍعسىاىا -ِ 
(}ايةزاب :  ةاؿ ا ف فارس : ((كتككف لمتخصوص ، يةك : الةمدي  {ًَٓلميكً يل

وعيي  (ُ(صاةض لوروش ، كالص اةض ل يي ها ـ(( ، كفي الكّـ : الع
 الجماؿ : 
(}العاتةض : كاجستةواؽ : -ّ  ٍمدي لٌمًل رىبل اٍلعىالىًموفى وكلل تعال  : (اٍلةى

(}المطععوف :  {ِ ٍوؿه للٍمميطىعلًعوفى ـٍ ًفي الدحٍيوىا ُكةكلل تعال  (كى { كةكلل تعال  : (لاي
لىايـٍ ًفي ا ًخرىًة  لـ وجح { فمعي  اجستةواؽ ُُْ(}ال ورة : عىذىابه عىًظوـه ًخٍزمه كى

المدح  ك الذـ مف  تةول المجركر  ااجاّ مما وسمف مدلكؿ الّـ ،  ؿ 
 كالعذاب 
ًمف  ىٍعدي(}الركـ : -ْ   {ْالكجوض : كوكلل تعال  : (ًلمكًل ايٍمري ًمف ةىٍ ؿي كى

 كجوض مف لكاـز معي  الممؾ كاجختصاص لكا
ا ًفي الممؾ -ٓ  مى ا ًفي السكمىاكىاًت كى : كوكلل تعال  : (لكلي مى

ـ كالممؾ هك المعي  العاـ لً  {ِٓٓايىٍرًض(}ال ورة :   ، كةاؿ الم رد : كالّـّك
مع الظاهر ، ، تككف مكسكرة  التي تسم  جـ الممؾ يةك : هذا لع د ا كلؾ

 (ِ( كمعتكةض مع المإمر((
ـٍ ًلسىافى كوكلل تعال  : (كى التمموؾ : -ٔ عىٍميىا لىاي ًتيىا كىجى كىهىٍ يىا لىايـ ملف ركٍةمى

ًمًوا(}مروـ :  ا مف فعؿ الا ض كالجعؿ { ًَٓصٍدؽو عى  .كمعي  التمموؾ متاتل  وإن
ـٍ : كوكلل   ل التمموؾ -ٕ  ٍف  ىيعيًسكي عىؿى لىكيـ مل تعال  : (كىالٌملي جى

ا(}اليةؿ :  ا مف فعؿ الجعؿ ، كعيدك   وانا  {ِٕ ىٍزكىاجن كهذا المعي  جاّ  وإن
   التمموؾ ، يفك ايزكاج ج ويممككف كما تيممؾ ايمكاؿ كاييعاـ 

مف  ف تككف مكإكعض  ج  دٌ  المعايي الس عضهذه فالّـ في  كاهد 
المعظ ومذؿ  لمعي  ، كهك معي  ج ومكف التع ور عيل  معظ وككف معي  هذا

                                                 

 .ٕٓ( الصاة ي في فول المغض ص  ُ(
 . َٖ( الموتإب المجمد ايكؿ ص  ِ(
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 ٌّ المعظ  ه  جٌ ـ  عويل ، يفك المعظ  ك الةرؼ ج وطا ؽ معياالمعي  الةوووي ًل
 يمعاي، هي يعسل  ك الةرؼ يعسل ، فتككف جموع المعايي التي تواؿ فول 

كالمعايي الس عض المذككرة ، كلاذا جاّت هذه المعايي ، مرادفض لل ج مطا وض 
ٌّ عاا معي  عاـ كاةد  م : غور مت اويض وجممترادفض ،  فموس  ـ ، كمرادفض ًل

فاي كاةدة مف  الّـ يعسل  ؿ المعي  الوروب مياا ،معي  كاةد مياا ومذؿ 
لذلؾ كوكعي اختوار  ةر اا لمعياها كاجستغياّ  ل عف ال ووض ؛ هذه الجاض ؛ 

:  فك اجستةواؽ ((هك معياها ةالكا ك  (ُ( صؿ معايواا اجختصاص :  فك  ةالكا
كةاؿ المرادم في المعي  الخامس معي  الممؾ : ( ِ( العاـ ؛ ييكل ج وعارةاا((

((كةد جعمل  عإاـ  صؿ معايواا ، كالظاهر  فك  صؿ معايواا اجختصاص 
، ك مكا الممؾ فاك يكع مف  يكاع اجختصاص ، كهك  ةكل  يكاعل ، ككذلؾ 

كةاؿ (ّ(ع اختصاص((اجستةواؽ ؛ يفك مف استةؽ  وئنا فود ةصؿ لل  ل يك 
ذكر المعيووف ا ف ه اـ : ((ك عإاـ وستغيي  ذكر اجختصاص عف 

كيةكها ، ( كومذؿ لل  ايمذمض المذككرة كالممؾ اجستةواؽروف (وعيي ا خ
ّن  يكاا ، لـز الوكؿ  ا ل  ذا ةوؿ : الماؿ لزودلّ تراؾ ، ك يك  كورجةل  فك فول تومو

ّن  ٌّ مؾ ؛ لً لمم لّختصاص مع ككف زود ةا   ومـز استعماؿ الم ترؾ في ئ
 ل  الّـ اا ك رل  فك  ةرب المعايي ك عمٌ  (ْ( معيوول دفعض ، ك كذرهـ وميعل((

  هك الكجل ايكؿ مف  كجل الّـ . ، كهذاهك اجختصاص كالممؾ 
ـٍ ً لى  -ٖ  ف تككف  معي  ( ل ( : كوكلل تعال  تعال  : (كىهىدىٍويىاهي
(}اييعاـ : ًصرىاطو  { ةاؿ المالوي : (( ف تككف  معي  ( ل ( كذلؾ ٕٖمحٍستىًووـو

ةواس يفك ( ل ( وورب معياها مف معي  الّـ ، ككذلؾ لعظاا ،  ج ترل 
                                                 

 .  ٔٗ( ويظر : الجي  الدايي ص  ُ(
 .  ٔٗ( الجي  الدايي ص  ِ(
 .  ٔٗ( الجي  الدايي ص  ّ(
 . َِٗ-َِٖ/ُ( مغيي الم وب  ْ(
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ٍمدي ًلٌمًل الكًذم هىدىايىا ًلاىػذىا(}ايعراؼ :  ةىاليكٍا اٍلةى { ك(هدل( وتعدل ّْةكلل : (كى
(}اييعاـ :  ػ( ل ( كما ةاؿ تعال  : (كىهىدى  ـٍ ً لى  ًصرىاطو محٍستىًووـو { ٍٕٖويىاهي

فالاداوض في المعي   كصمت المادم  ل  الصراط المستووـ ، كالكصمض مكجكدة 
ف كاف  وياما  في معي  ( ل ( كالّـ ، كهي مكجكدة فواما ةوذما كايا ،  كاع

ةرب فرؽ مف ةوث  فك ( ل ( جيتااّ الغاوض كالّـ عاروض عياا ، فالّـ  
   ل  ( ل ( مف غورها ، فمذلؾ ةميا :  فك دخكؿ كؿ الةركؼ لعظنا كمعين 

ـٍ  كاةدة مياما في مكإع ايخرل ،  ج ترل  فك ةكلل تعال  :  (فىاٍدفىعيكٍا ً لىٍوًا
(}اليساّ :  ـٍ ؿ  ةداهما في ادفعكا لاـ ، وتوار اف ، فاستعم { ك :ٔ ىٍمكىالىاي

ا ةكلل تعال  : (كى ىٍكةى  رى حؾى ً لى  مكإع ايخرل ، كما ذيكر ، كميل   وإن
{ كةاؿ في مكإع  خر : (ً اىفك رى كؾى  ىٍكةى  لىاىا(}الزلزلض : ٖٔاليكٍةًؿ(}اليةؿ : 

{  دلوؿ : ٓكةاؿ الزرك ي : (((ً اىفك رى كؾى  ىٍكةى  لىاىا(}الزلزلض :  (ُ({((ٓ
كةاؿ : ((ك معي  ( ل ( كوكلل { ٖٔ(كى ىٍكةى  رى حؾى ً لى  اليكٍةًؿ(}اليةؿ : 

ؿو محسىًم (}الرعد :  سىخكرى ال كٍمسى كىاٍلوىمىرى كيؿا وىٍجًرم يىجى {  دلوؿ ِتعال  : (كى
ؿو محسىػًم (}  راهوـ :  ـٍ ً لى   ىجى كي رى ويؤىخل  (ِ( {َُةكلل تعال   : (كى

يفك  كهذه ةإوض مامض جًدا  وكياا المالوي  فك تياكب الةركؼ لـ  وكف 
يكما جاز  ف توع  عإاا مكاف  عض في   عإاا ةد وجيّ  معي   عض ، كاع

كما ،  يكاا  معياها   المغضمعايواا ، فوظف الإعوؼ العمـ   مكاإع لتوارب
ف توار ت معايواا ف وياا فركؽ ، ،  ةاؿ الزجاج كما  وكف ةوووض  خرل  يكاا كاع

ةصدنا ؛ لذلؾ ج وجكز  ف   ك فك الور ف الكروـ راع  هذه العركؽ كةصدها
جٌ يجعؿ  عإاا  معي   عض ،  ةاؿ الخطوب فيا المعي  المراد ، فود ةرٌ  كاع

ويكًلجي  ـٍ تىرى  ىفك المكلى ويكًلجي المكٍوؿى ًفي اليكاىاًر كى ا سكافي : ((ةكلل تعال  : ( ىلى
رى ال كٍمسى كىاٍلوىمىرى كيؿا وىجٍ  سىخك ؿو محسىًم  كى ىفك المكلى اليكاىارى ًفي المكٍوًؿ كى ًرم ً لى   ىجى

                                                 

 .ِٖٗ-ِٕٗالم ايي ص ( رصؼ  ُ(
 . ٖٗٔ( ويظر : ال رهاف ص  ِ(
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(}لوماف :  ً وره ا تىٍعمىميكفى خى مىؽى السكمىاكىاًت ًِٗ مى {  كةاؿ في سكرة الزمر : (خى
سىخكرى  مى  المكٍوًؿ كى ويكىكلري اليكاىارى عى مى  اليكاىاًر كى ؽل ويكىكلري المكٍوؿى عى كىايٍرضى ً اٍلةى

(}الزمر : ال كٍمسى كىاٍلوىمىرى كي  ؿو ميسىًم   ىج هيكى اٍلعىًزوزي اٍلغىعكاري { ٓؿا وىٍجًرم ججى
ؿو  لمسائؿ  ف وساؿ عف اختصاص ما في سكرة لوماف  وكلل (كيؿا وىٍجًرم ً لى   ىجى
محسىًم ( كما سكاه  يكما وجرم يجؿ مسم  ، كالجكاب  ف وواؿ :  فك معي  

ؿو ميسىًم ( وجر  ( م ل مكغ  جؿ مسم  ، كةكلل (ةكلل (وىٍجًرم ججى ؿو وىٍجًرم ً لى   ىجى
يكما  معياه : ج وزاؿ جارونا ةت  ويتاي  ل   خر كةت جرول المسم  لل ، كاع

سكرة  لوماف  ػ( ل ( التي لّيتااّ ، كالّـ تؤدم يةك معياها ؛ في خىصك ما 
عم    فك جرواا ل مكغ ايجؿ المسم  ؛ يفك ا وات  التي تكتيعاا  ييكاا تدؿٌ 

ـٍ ً ج  ـٍ كىج  ىٍعذيكي ٍمويكي  وات مي اض عم   اليااوض كالة ر كا عادة فو ماا : (مكا خى
(}لوماف :  { ك عدها : (وىا  ىوحاىا اليكاسي ِٖكىيىٍعسو كىاًةدىةو ً فك المكلى سىًموعه  ىًصوره

ازو عىف كىاًلًدًه اتكويكا رى  ٍكليكده هيكى جى لىًدًه كىج مى ـٍ كىاٍخ ىٍكا وىٍكمنا ج وىٍجًزم كىاًلده عىف كى  ككي
{ فكاف  المعي  : كؿ وجرم  ل  ذلؾ الكةت ،  كهك الكةت ّّ(}لوماف :  ىٍوئنا

، كسائر الذم تيكىككر فول ال مس كتيكدر فول اليجكـ ، كما  خ ر ا تعال  
عف ا تداّ الخمؽ كهك  الّـ  يكما هي في ا خ ارذكرت فواا المكاإع التي 

ويكىكلري  مى  اليكاىاًر كى ؽل ويكىكلري المكٍوؿى عى مىؽى السكمىاكىاًت كىايٍرضى ً اٍلةى ةكلل تعال  : (خى
ؿو ميسىًم   ىج  رى ال كٍمسى كىاٍلوىمىرى كيؿا وىٍجًرم ججى سىخك مى  المكٍوًؿ كى هيكى اليكاىارى عى
اىا كى ى(}الزمر :  ٍكجى عىؿى ًمٍياىا زى مىوىكيـ ملف يكٍعسو كىاًةدىةو ذيـك جى { ٔ-ٓاٍلعىًزوزي اٍلغىعكاري خى
جرم فا وات التي تكتيعاا في ذكر ا تداّ خمؽ السماكات كايرض ، كا تداّ 

 مكغ الغاوض ، ككذلؾ ةكلل  في سكرة المّئكض الككاكب ، كهي  ذ ذاؾ تجرم ل
ا وىٍستىًكم   يكما مى هك في ذكر اليعـ التي  د   اا في ال ر كال ةر  ذ ووكؿ : (كى

ًمف كيؿٍّ تىٍاكيميكفى لىٍةمنا  اجه كى اٍل ىٍةرىاًف هىذىا عىٍذبه فيرىاته سىاًئ،ه  ىرىا يلي كىهىذىا ًمٍم ه  يجى
تىرىل اٍلعيٍمؾى ًفوًل مى  تىٍستىٍخًرجيكفى ًةٍموىضن تىٍم ىسيكيىاىا كى كىاًخرى ًلتىٍ تىغيكا ًمف فىٍإًمًل طىًرًوا كى

كفى } ـٍ تىٍ كيري لىعىمككي سىخكرى ُِكى ويكًلجي اليكاىارى ًفي المكٍوًؿ كى { ويكًلجي المكٍوؿى ًفي اليكاىاًر كى
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ـٍ لىلي اٍلميٍمؾي كىالكًذوفى تىٍدعي  ـي المكلي رى حكي ؿو محسىًم  ذىًلكي كفى ال كٍمسى كىاٍلوىمىرى كيؿا وىٍجًرم ججى
(}فاطر :  { فاختص ما عيد ذكر ُّ-ًُِمف ديكًيًل مىا وىٍمًمكيكفى ًمف ًةٍطًمورو

اليااوض   ةرفاا ، كاختص ما عيد اج تداّ  الةرؼ الداؿ عم  العمض التي ووع 
  (ُ( الععؿ مف  جماا((

يما تالّف   جيّ مذماا جيتااّ الغاوض ،  جٌ ـ ج تجيّ  معي  ( ل ( كاع
عمّ معنا مع لذلؾ استي   فك الغاوض التي تعودها الّـ غور التي تعودها ( ل (

 ،  الععؿ يعسل ، كهذا ما  ٌويتل في ةرؼ الّـ ، الةرؼ الرا ع 
ٌّ  كهػػػذا هػػػك الكجػػػل   وياػػػا ك ػػػوف ( لػػػ (  ـ مػػػع العػػػرؽ المػػػذككرالذػػػايي ًلػػػ

صػػػاؿ زمػػػف ةػػػد تصػػػؿ  لػػػ  درجػػػض ات فػػػالّـ تجػػػيّ جيتاػػػاّ الغاوػػػض الورو ػػػض التػػػي
المجركر  زمف عاممل  ك مكايل ، لذلؾ ظيفك  يكاا تجيّ  معي  (في(  ك (عيد( 

كةػػػد ويع كػػػر  اػػػا عػػػف ال عوػػػد ،  ذا كػػػاف ةرو نػػػا فػػػي يظػػػر  ك ( عػػػد( كمػػػا سػػػواتي ، 
   الوائؿ ،  ك   عار المخاطب  ورب ما وظيل  عودنا .

ٍوشو }كوكلل تعال  : (التعموؿ : -ٗ  ـٍ ًرٍةمىضى ال لتىاّ { ُ وًّؼ ةيرى ً وًّفًا
ٍوًؼ } يكلي ّ-ُ{ فىٍموىٍع يديكا رىبك هىذىا اٍل ىٍوًت(}ةروش : ِكىالصك { كةكلل تعال  : (كىاًع

ٍوًر لى ىًدوده(}العادوات :  ،  { كالمعي  : مف  جؿ ةب الماؿ ل خوؿًٖلةيبل اٍلخى
ٍليىا  ً  ( ةاؿ ًٕٓل اٍلمىاّ(}ايعراؼ : كةكلل تعال  : (سيٍويىاهي ًل ىمىدو مكولتو فىاىيزى

ٍليىا ً ًل اٍلمىاّ( هذا ةكؿ  الزرك ي : (( م : يجؿ  مد مولت ،  دلوؿ : (فىاىيزى
كىجى كةكلل تعال  : ( (ِ(مف ةكؿ غوره  يكاا  معي  ( ل ((( كل  الزمخ رم كهك 

ا(}اليساّ :  ًصومن آًئًيوفى خى ائيوف {  م ج تخاصـ الياس يجؿ الخَُٓتىكيف للٍمخى
كمياا الّـ التي تدخؿ عم  الععؿ المإارع فتيص ل ، كوكلل تعال  : ، 

ٍليىا ً لىٍوؾى الذلٍكرى ًلتي ىولفى ًلميكاًس(}اليةؿ :  ـى  ىف ةىٍد ْْ(كى ىيزى { كةكلل تعال  : (ًلوىٍعمى
(}الجف :  ـٍ ّى { ِٖ ىٍ مىغيكا ًرسىاجًت رى لًا  ـ .كهذا هك الكجل  الذايي ًل

                                                 

 .ّٕٓ-ّْٕ( درة التيزوؿ  ُ(
 . ٖٗٔ( ال رهاف ص  ِ(
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كا فىتىٍعسنا كوكلل تعال  : (: لمعاعؿ  ك المععكؿ الت ووف -َُ  كىالكًذوفى كىعىري
ؿك  ىٍعمىالىايـٍ  ـٍ كى ىإى كجـ الت ووف هي الّـ الكةعض  عد  سماّ  {ٖ(}مةمد : لكاي

ايفعاؿ كالمصادر التي ت  ااا ، م ويض  لصاةب معياها يةك ةكلل تعال  : 
(}وكسؼ :  ةىالىٍت هىٍوتى لىؾى ككذلؾ المعموض   م :  ة ؿ كتعاؿ  ةكؿ لؾ ، { ِّ(كى

في تعجب  ك تعإوؿ يةك : ما  ةبك زودنا لعمر كةكلل تعال  : (كىالكًذوفى   ةيبٍّ 
ً ا للٌملً  ييكٍا  ى ىدح ةي  { ٓٔ(}ال ورة :  مى

كالّـ في ال كاهد المذككرة هي الّـ يعساا التي جيعمت  معي   
اجختصاص ، كالت ووف تةصوؿ ةاصؿ ؛ يفك الّـ  ذا  فادت اجختصاص 
فود  وكيت ، فوككف الت ووف مف لكازمل ، ةاؿ السوكطي : ((كالت ووف : كهي 

عإوؿ  ةساـ ما و ولف المععكؿ مف العاعؿ  اف ووع  عد فعؿ تعجب  ك اسـ ت
ما  ة كيي كما   غإيي ، فإف ةمتى لعّف ، فايت ، توكؿ :  مف ةيبٍّ  ك  يغضو 

فايمر ، ةمتى :  ل  فّف  لةب كال غض كهك مععكؿ لاما ، فإففاعؿ ا
))) ا في معي  ( ليك فكما  ويت  (ُ(  العكس ، ذكره ا ف مالؾ ، كلوكف ذلؾ  وإن

ؿ مف المععكؿ ، فاستعممت الّـ المععكؿ مف العاعؿ ،  ويت ( ل ( العاع
ً ا للٌمًل( لوككف المعي   فك المؤميوف  ييكٍا  ى ىدح ةي الّـ في ةكلل : ((كىالكًذوفى  مى

كلك ةوؿ :  ل  ا ، جيعكس ( ِ(وة كف ا   د مف ةبل  هؿ ايكذاف يكذاياـ
 المعي  كما جاّ في همع  الاكامع 

ةىالىٍت هىٍوتى  ( (( م : فاة ؿ ككذلؾ ةكلل تعال  (كى كةاؿ  (ّ( كتعاؿ((لىؾى
ـك لؾ وواؿ : هىوكتى فّف لعّف ،  ذا دعاه كصاح  ا ف ةتو ض : (( م : هم

( اسـ فعؿ  فاعّن  فى كالّـ هيا لـ تستعمؿ لت وك  (ْ( ل(( مف مععكؿ ، يفك (هىٍوتى
                                                 

 . ِْٓ/ِ( همع الاكامع  ُ(
 .ُْٕ/ُ( ويظر : زاد المسور  ِ(
 . ُٓٓ/ْ( زاد المسور  ّ(
 .ُِٓ( تعسور غروب الور ف ص  ْ(
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 فك الخطاب مكجل  لوؾ ج  مر كهك فعؿ جـز ، كاستعممت لتعود اجختصاص 
غورؾ ، ف ويٍت  فك المراد وكسؼ عمول السّـ مف كاؼ الخطاب ج مف    ل 

 الّـ .
(ككذلؾ ةكلل تعال  :  ـٍ الىاي ؿك  ىٍعمى ـٍ كى ىإى كا فىتىٍعسنا لكاي  (كىالكًذوفى كىعىري

ةوؿ : التعس الاّؾ ، ك (( (ُ(((كالتعس في المغض : اجيةطاط كالعذكر((
فالّـ هيا  فادت اجختصاص  ك  (ِ( عم  الكجل(( كةوؿ : التعس الجرٌ 

ذا  فادت الت ووف فود كاف مف المجركر  اا ج  ، فمك مياا اجستةواؽ ، كاع
ةوؿ : فتعسنا لؾ ، لكاف المراد المخاطىب ، كلك ةوؿ : فتعسنا لكـ ، لكاف المراد 

                            ركا( عي  الذوف كعالمخاط وف ، لكف لمكا ةاؿ س ةايل : (فىتىٍعسنا لكايـٍ 
ٌّ فمعي  ال ـ ؛ ييكل غور موتصر ت ووف ج وص   ف وككف كجانا ًل

لوي ىوكفى  اا الموصكد مف غور  ؿ العرب لـ وستعممكا الةركؼ  جٌ عمواا ،  
ا  الموصكد ، ةت  عّمات ا عراب الةركؼ كالةركات ، كوكلل تعال  : (ً يكمى

(}فاطر :  ّي ً فك المكلى عىًزوزه غىعيكره ا { فجعمت ِٖوىٍخ ى  المكلى ًمٍف ًع ىاًدًه اٍلعيمىمى
وكف العتةض عم   خر لعظ الجّلض ، كالإمض عم   خر لعظ العمماّ ؛ لوي 

  الوتةض المععكؿ مف العاعؿ ، ك الإمض العاعؿ مف المععكؿ ،
ا -ُُ كوكلل  (ّ( جـ العاة ض كجـ المآؿ((الصوركرة : ((كتسم   وإن

مىٍوًاـ ملف (: تعال   ايـ ً  ىٍعضو للوىويكلكٍا  ىهىػؤيجّ مىفك الٌملي عى كىذىًلؾى فىتىيكا  ىٍعإى كى
{ ةاؿ الةم ي : ((ةكلل : في هذه الّـ  كجااف ، ّٓ ىٍوًييىا(}اييعاـ  : 

 ظارهما ، كعمول  كذر المعر وف كالمعسروف :   يكاا جـ (كي( كالتودور : كمذؿ 
ّن ميا كامتةاينا ، كالذايي : ذلؾ العتكف فتيا لووك  لكا هذه الموالض (للوىويكلكٍا( ا تّ
  م : العاة ض كوكلل : ،   يكاا جـ الصوركرة 

                                                 

عرا ل لمزجاج  ُ(  .ٕ/ٓ( معايي الور ف كاع
 .ٖٖٔ/ٗف ( الدر المصك  ِ(
 .  ُِْ/ُكمغيي الم وب  ٖٗ( الجي  الدايي ص  ّ(
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 (ُ( (فكمكـ وصور  ل  ذهاب(       لدكا لممكت كا يكا لمخراب
 كذر المعر وف كالمعسروف كما ـ العمض ، كهك الذم ذهب  لول كالصةو   يكاا ج

ا في ال وت كف جاّ في الدر المص  ، كهذه العمض ظاهرة  وإن
ا  مجوئاا لمصوركرة في ةكلل تعال  :  ةىاؿى ميكسى  رى كيىا كةالكا  وإن (كى

مىأهي ًزويىضن كى ىٍمكىاجن ً يكؾى  تىٍوتى ًفٍرعىكٍ  وىاًة الدحٍيوىا رى كيىا ًلويًإمحكٍا عىف  فى كى ًفي اٍلةى
(}وكيس :  كلل تعال  : (ًلويًإمحكٍا( في هذه الّـ ةاؿ الةم ي : ((ة {ٖٖسىً وًمؾى

ذّذض  كجل ،  ةدها :  يكاا جـ العمض ، كالمعي  :  يكؾ  توتاـ ما  توتاـ عم  
س وؿ اجستدراج ، فكاف ا وتاّ لاذه العمض ، كالذايي :  يكاا جـ الصوركرة 

ـٍ عىديًكا كالعاة ض كوكلل تعال  : (فىاٍلتىوىطىلي  ؿي ًفٍرعىٍكفى ًلوىكيكفى لىاي 
ينا(}الوصص :  زى كالذالث :  يكاا لدكا لممكت كا يكا لمخراب ، كةكلل : { ٖكىةى
 كالصةو  كالظاهر  يكاا لمتعموؿ في ا وتوف كال وت . (ِ( لمدعاّ عمواـ  ذلؾ((

: في ةكلل تعال  كما تودـ ككذلؾ ةالكا  مجوئاا لمعاة ض  ك الصوركرة  
ينا(فىاٍلتىوىطىلي  ؿي  زى ـٍ عىديًكا كىةى ةاؿ الزمخ رم : ((الّـ في  (ًفٍرعىٍكفى ًلوىكيكفى لىاي

( هي جـ (كي( التي معياها التعموؿ كوكلؾ : جئتؾى لتكرميي سكاّ  (ًلوىكيكفى
؛ ييكل رد عم  طروؽ المجاز دكف الةوووض  سكاّ ، كلكف معي  التعموؿ فواا كا

عدًكا كةزينا ، كلكف المة ض كالت يي  لـ وكف داعواـ  ل  اجلتواط  ف وككف لاـ
،  ي لل  الداعي الذم وععؿ ، غور  فك ذلؾ لمكا كاف يتوجض التواطاـ لل كذمرتل 

العاعؿي الععؿى يجمل ، كهك ا كراـ الذم يتوجض المجيّ ، كالتادب الذم هك 
ذمرة الإرب في ةكلؾ : إر تل لوتادب ، كتةروره  فك هذه الّـ ةكماا ةكـ 

سد ، ةوث استعورت ًلما وي  ل التعموؿ ، كما وستعار ايسد ًلمف و  ل اي

                                                 

( كال وت لعمي  ف   ي طالب رإي ا عيل كعجزه : فكمكـ وصور  ل  تراب ، ويظر  ُ(
 .  ْٕٔ/ْالاامش السادس لممةوؽ 

 .  َِٔ-ِٗٓ/ٔ( الدر المصكف  ِ(
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كيوؿ ا ف ...  الزرك ي : ((كهك ووتإي  يكاا جـ التعموؿكةاؿ  (ُ( ايسد((
ل فاي لمعاة ض كالصوركرة  فك كؿ جـ  يس ل ا  ل   يعسفيكرىؾ عف اي عرم 

جعمكه لمعاة ض هك راجع لمتعموؿ دكف التعموؿ ؛ جستةالض الغرض ، ك ةكؿ : ما 
كذلؾ وكجب صدؽ ا خ ار  ككف اجلتواط فك التواطاـ  فإ   ل  عداكتل ، فإ

ض  ، كلوس مف  رطل  ف وككف لمعداكة ؛ يفك ما  فإ   ل  ال يّ وككف عمٌ 
يصب العمض صادرنا عمف ييًسب الععؿ  لول لعظنا ،  ؿ جاز  ف وككف ذلؾ 

ٍمونا كما توكؿ : جاّ الغوث  خراج ايزهار راجعنا  ل  مف وييسىب الع عؿ  لول  خى
، كطمعت ال مس  يإاج الذمار ، فإفك الععؿ وإاؼ  ل   ال مس كالغوث 

ره لةكمتل كجعمل عمض لعداكتل ، ككذلؾ التواط  ؿ فرعكف مكس  فإفك ا ةدٌ 
لول و ور الزمخ رم ، التةووؽ  يك ائل  لول  كاسطض ةعظل كصوايتل ،  فإ اا كاع

جـ العمض ك فك التعموؿ  اا كارد عف طروؽ المجاز دكف الةوووض ؛ ييكل لـ وكف 
داعواـ  ل  اجلتواط ككيل لاـ عدًكا ،  ؿ المة ض كالت يي ، غور  فك ذلؾ لمكا 
كاف يتوجض التواطاـ لل كذمرتل  ي لل  الداعي الذم وععؿ العاعؿ يجمل فالّـ 

كجاّ في ا تواف : ((كةاؿ   ك ةواف : الذم  (ِ( ((مستعارة لما و  ل التعموؿ
عيدم  يكاا لمتعموؿ ةوووض ، ك يكاـ التوطكه لوككف لاـ عدًكا ، كذلؾ عم  ةذؼ 

ـٍ  ىف وكلل ك، مإاؼ تودوره : لمخافض  ف وككف  تعال  : (وي ىولفي الٌملي لىكي
 { ُٕٔتىًإمحكٍا(}اليساّ : 

سيملوٍت جـ الصوركرة ،  ك ، جـ العاة ض ،  ك فود ت وكف  فك الّـ التي 
 ، فمعي  التعموؿ وجمعااالعمض ، كالصةو   يكاا جـ مختموض  ، جـ المآؿ ، جـ

ذف ما في معياه كا هي الجارة جسـ السامع لوكؿ  ك ك :  الت مو،-ُِ 
ـٍ  ىةيؿ لكؾى ً يكؾى لىف تىٍستىًطوعى مىًعي صى كوكلل  { ٍٕٓ رنا(}الكاؼ :  تعال  : (ةىاؿى  ىلى

ـٍ ييٍخرىاهيـ(}ايعراؼ :  ةىالىٍت  يكجىهي في هذوف كالّـ  {ّٗكةكلل تعال  : (كى
                                                 

 .  َٓٔ/ٖكويظر : الدر المصكف  ُّٖ/ّ( الك اؼ  ُ(
 . ِٕٖ( ال رهاف ص  ِ(
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ا ترل مف د كاف كم،  مكا الت مو، فوجـ اجختصاص ال اهدوف كيةكهما هي 
 فعؿ الوكؿ ج مف الّـ . 

لكػػػكف الػػػّـ كمػػػا مػػػرك تجػػػيّ جيتاػػػاّ  ف تكػػػكف  معيػػػ  (فػػػي( : -ُّ
 فوػد ظيػكا  يكاػا تجػيّ  معيػ  (فػي(  ك المتصمض ةوووض  ك مجازنا الغاوض الورو ض 

وىػػاًتي(}العجر :   م : { ِْالظرفوػػض : كوكلػػل تعػػال  : (وىويػػكؿي وىػػا لىٍوتىيًػػي ةىػػدكٍمتي ًلةى
 ف تككف لةواتي  معي  : في ةواتي  كوؼ وص ٌ هذا ما ةالكه ، ك في ةواتي ، 

فاػػذه  (ُ(، كالمػػراد مػػف الةوػػاة هػػذه هػػي الةوػػاة ((ا خػػرة التػػي ج مػػكت فواػػا؟!((
ػػا  ف تكػػكف  معيػػ  العمػػض  الػػّـ يجػػؿ ةوػػاتي ((كالتوػػدور : وػػا لوتيػػي ةػػدكمتي ،  مك

ل ( عف هذه الغاوض  الّـ ج  ػ(  ك جيتااّ الغاوض ، كةد عي لر   (ِ( ((في ا خرة
د مكتل ،  مجرٌ  فواا ةؿح ف ا يساف ؛ ييكل ولإل ارة  ل   يكاا كايت ةواة ةرو ض م

 كما  ةرب المكت ميكا .
عي ككذلؾ ةالكا  مجي الّـ  معي  (في( في  يىإى ةكلل تعال  : (كى

ةاؿ الزمخ رم : ((كالّـ في  {ْٕاٍلمىكىاًزوفى اٍلًوٍسطى ًلوىٍكـً اٍلًووىامىًض(}ايي واّ : 
ًض( مذماا في ةكلؾ : جئتل لخمس لواؿ خمكف مف  ةكلل تعال  : (ًلوىٍكـً اٍلًووىامى

كيوؿ الةم ي ةكؿ  (ّ(،  م : يجماـ((ؿ وـك الووامض ةوؿ : يهال ار ، ك 
 ود  فك الّـ  (ْ(كيوؿ  فك هياؾ مف  ةاؿ :  فك الّـ عم   ا اا الزمخ رم ،

كاجختصاص ، كلمتعموؿ ، ت  يكاا ةرؼ م ترؾ تجيّ  معي  الممؾ ذ 
كذلؾ ك فأمل معي  جاّت مف هذه المعايي فاي عم   ا اا كجيتااّ الغاوض ، 

ٍةًتاىا ً جٌ  : (جى ةكلل تعال  ةالكا  مجوذاا  معي  (في( في  ملواىا ًلكى  ويجى

                                                 

 . ِّٔ/ٖ( زاد المسور  ُ(
 . ُِّ/ُ( مغيي الم وب  ِ(
 .  ُُٕ/ّ( الك اؼ  ّ(
 . ُٓٔ-ُْٔ/ٖ( ويظر : الدر المصكف  ْ(
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(}ايعراؼ :  كالصةو   يكاا جيتااّ الغاوض ، كةد استعمؿ الّـ  {ُٕٖهيكى
 لمتع ور عف ةرب كةكعاا .

ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي : ((كالراج   يكاا لمتعموؿ ،  م : يجؿ 
ذلؾ الوكـ ،  ك لّختصاص ، كيةك ةكلاـ : مإ  لس ومل ، كو دك  فك هياؾ 

فإفك ةكلؾ : مإوتي في ، فرةنا  وف ةكليا :  مإ  لس ومل ، كمإ  في س ومل 
س ومي ، كامض في س ومؾ ، معياه : سر في الطروؽ التي سائر فواا ، ك مكا 
ةكلؾ : امض لس ومؾ ، فمعياه : امض لمطروؽ التي ترودها ، كما توكؿ : 

 (ُ(اذهب لل كامض لعممؾ ،  م : يجمل(( 
ةىاؿى الكًذوفى تككف  معي  (عف( : كوكلل تعال  :  ف -ُْ  كا (كى كىعىري

ٍورنا مكا سى ىويكيىا ً لىٍوًل(}ايةواؼ :  الذوف   م : عف  {ًُُلمكًذوفى  مىييكا لىٍك كىافى خى
عف  كةوؿ جـ الت مو، كالتعتى  ((كةاؿ ا ف مالؾ كغوره : هي جـ التعموؿ ميكا 

ـ  كما تودـ كالت مو، متاتك مف فعؿ الوكؿ ج مف الّ (ِ( ((الخطاب  ل  الغو ض
ذا وعيي  يكاا جاّت عم  فاذا  (ّ( معمض  م : يجماـ((ص  (( يكاا ل ، كاع
  .  ا اا

ا تجيّ جيتااّ  ف تككف  معي  (عيد( : -ُٓ  كلككف الّـ  وإن
ةكلل تعال  : ( ىٍؿ ، ةالكا  مجوئاا  معي  (عيد( في  ض  ك المتصمض الغاوض الورو

(}ؽ :  ـٍ اّهي ؽل لىمكا جى  ةراّة (لما(  التخعوؼ ،  معي  (عيد({ في ٓكىذك يكا ً اٍلةى
، كما  فك هذه الوراّة ، كالصةو   يكاا جيتااّ الغاوض  م : عيد مجوئل  واهـ 

  .مع ذلؾ  اذة 
ّىةى ًلديليكًؾ  ف تككف  معي  ( عد( : كوكلل تعال  : (-ُٔ   ىًةـً الصك

ةيٍر فى اٍلعىٍجًر ً فك  (}ا سراّ : ةيٍر فى اٍلعىٍجًر كىافى مىٍ ايكدناال كٍمًس ً لى  غىسىًؽ المكٍوًؿ كى
                                                 

 .  ٗٓ-ٖٓ/ّ( معايي اليةك  ُ(
  َٕٖكويظر : ال رهاف ص  ُِّ/ُ( مغيي الم وب  ِ(
 .  ْٔٔ/ٗ( الدر المصكف  ّ(
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ةاؿ ايزهرم : ((دلكؾ ال مس : زكالاا في  (ُ( كةوؿ : (( يكاا لمتعموؿ(( {ٖٕ
ا كةت الظار كالمعي  كا ...  ، ككذلؾ موماا لمغركب ، كهك دلككاا  وإن

اا في كةت زكاؿ ال مس  ل  غسؽ مٍ دً  عمـ :  ةـ الصّة وا مةمد ،  م :  ى 
كةاؿ الكاةدم ،  كهما المغرب كالع اّ (ِ(الموؿ ، فودخؿ فواا صّتا الع اّ((

معي  الدلكؾ في كّـ العرب الزكاؿ ؛ لذلؾ ةوؿ لم مس  ذا زالت يصؼ ((
...  ؛ ييكاا في الةالتوف زائمضدالكض  تٍ مى فى ، كةوؿ لاا :  ذا  ى الياار دالكض 

خؿ فواا دؽ الموؿ ، فتسغ كالمعي  :  ةـ الصّة مف كةت زكاؿ ال مس  ل 
ايكل  (الظار( كالعصر ، كصّة غسؽ الموؿ ، كهما الع اّاف (المغرب 

ةيٍر فى اٍلعىٍجًر( فاذه خمس صمكات(( كالع اّ( ذـ ةاؿ : (كى
كتامكؿ  يكل  (ّ( 

استعمؿ الّـ جيتااّ الغاوض الورو ض ، ك يكل استعمؿ ( ل ( جيتااّ الغاوض اي عد 
ّىةى لمكا  راد اجيتواؿ مف كةت الياار  ل  كةت الموؿ  ، فواؿ تعال  : ( ىًةـً الصك

في هذه  كةاؿ الةم ي : ((ةكلل : (ًلديليكًؾ(ًلديليكًؾ ال كٍمًس ً لى  غىسىًؽ المكٍوًؿ( : 
،  كمذمل   س م :  عد دلكؾ  ال م الّـ كجااف ،  ةدهما :  يكاا  معي  ( عد(

،  م : يجؿ ، كالذايي :  يكاا عم   ا اا  ةكلاـ  : كت تل لذّث خمكف
كوكلاـ : كت تل ((ك معي  (عيد(   ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي : (ْ(دلكؾ((

؛  ذ  يكل لـ وكت اا عيد  لخمس خمكف  م : عيد خمس ، كهي لوست كذلؾ
هذه الخمس ،  ؿ عيد مإواا ، كةوؿ : هي  معي  ( عد( كهك  كل  ، غور 
 فك هياؾ فرةنا  وف ةكلؾ : لخمس خمكف ، ك عد خمس خمكف ، فوكلؾ :  عد 
خمس ، ج وتعوكف فول  يكل الوكـ السادس ،  ؿ ما  عد الخمس وةتمؿ السادس 

ل  عده ، كما توكؿ : تعاؿ  عد فك ذلؾ كمٌ كالسا ع كالعا ر كغورهفك ؛ ي
                                                 

 . َٕٖ( ال رهاف ص  ُ(
 . َُِِ/ّ( تاذوب المغض  ِ(
 . ُُِ-َُِ/ِ( الكسوط  ّ(
 .ّٔٗ-ّٓٗ/ٕ( الدر المصكف  ْ(
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ميتصؼ ال ار ، كتعاؿ  عد العود ، كتعاؿ  عد رمإاف ، كؿ ذلؾ وةتمؿ 
، ك وياما ةركف ، ك مكا ةكلل   الم ا رة كغورها ، فيةف يوكؿ : مةمد  عد عوس

، فوتعوف   يكل كتب  عدهفك  ّ فاصؿ ،  م : في الوكـ السادس لخمس خمكف 
العاإؿ  يكاا  ك مما ةالل الدكتكر ؿ ت د (ُ( ختصاص كما و دك((، كهي لّ

كةاؿ ا ف  فارس : ((كمياا ، جيتااّ الغاوض الورو ض  ك المتصمض  ك الم ا رة 
 ف تككف  معي  (عيد( مذؿ ةكلل جؿ ذياؤه : (كى ىًةـً الصكّةى ًلًذٍكًرم(}طل : 

ّىةى ًلديليكًؾ ُْ كفي ةكلل  (ِ(ال كٍمًس(  م : عيده(({ كةكلل تعال  : ( ىًةـً الصك
تعال  : (كى ىًةـً الصكّةى ًلًذٍكًرم( ((ةكجف ،  ةدهما :  ةـ الصّة مت  ذكرتي  فك 
عموؾ صّة ، سكاّ كيتى في كةتاا  ك لـ تكف ، هذا ةكؿ اجكذروف ، كركل 

 ذا ذكرها ،  يس عف الي ي صم  ا عمول كسمـ : مف يسي صّة فموصمكاا 
كعارة لاا غور ذلؾ ،  كةر  (كى ىًةـً الصكّةى ًلًذٍكًرم( كالذايي :  ةـ الصّة   ج

فالمراد  ذف  ةامض الصّة  عود تذكره لاا ج  عده ، كالمراد  (ّ( لتذكريي فواا((
ا  فك التذكر وككف الس ب كالعمض  ةامض الصّة  هذا ما فيًاـ مف الوكؿ ،   وإن

س هك  فك  ةامض الصّة تككف س  نا ؿ الذايي العك، كالمعاكـ مف الوك ايكؿ 
الّـ فاستعمماا مف دكف ( عد( ك(عيد(   ، كهذا المعي  ج تؤدول  جٌ لذكر ا

 ف تككف  الورو ض ، كج وص ٌ كايتااّ الغاوض يكاا مف دكياما تجمع  وف العمض ي
ّىةى  معي  (عيد(  الّـ  ًلديليكًؾ ال كٍمًس( كما ةاؿ في ةكلل  تعال  : ( ىًةـً الصك
صم  ا عمول كسمـ يا  في الةدوث الصةو   ف ارس ، يفك الرسكؿ ا ف ف

 عيد زكاؿ ال مس كسط الياار كعيد الغركب . وصمي المسمـ 
كالصةو   يكاا عم   ا اا ، ك ا اا هيا ايتااّ الغاوض الورو ض كالعمض ، 

 ( عد((عيد( لما تودـ ذكره ، كلـ وستعمؿ لـ وستعمؿ ك  ؿ الّـ ،لذلؾ استعم
                                                 

 .ٗٓ/ّ( معايي اليةك  ُ(
 .ٕٓ( الصاة ي في فول المغض ص  ِ(
 كالةدوث ركاه ال خارم كمسمـ. َِْ/ٓ( زاد المسور  ّ(
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ييكل  راد  فك فاستعمؿ الّـ  لل ،   ؿ ج ةدٌ ، يفك ( عد( ظرؼ ومتد كةتل 
كما  يكل استعمؿ الّـ كلـ  ،كةت الصّة و د   عد دلكؾ ال مس م ا رة 

   ج تعود التعموؿ كالّـجموعنا ييكاا وستعمؿ ( ل ( كج (عيد( كج ( عد( 
كوكلل تعال  : (اٍةتىرىبى ًلميكاًس ًةسىا يايـٍ   ف تككف  معي  (ًمف( :-ُٕ 

(}ايي واّ :  ٍعمىضو مكٍعًرإيكفى ـٍ ًفي غى كالصةو   يكاا جيتااّ الغاوض ع ر عيل { ُكىهي
ةاؿ الزمخ رم : ((هذه الّـ ج تخمك مف ،  الّـ لمتع ور عف ةرب ةسا اـ 
(  ك   الةساب  لواـ ، كوكلؾ :  زؼى اكودنا  إافض ت ف تككف صمض لػ(اٍةتىرىبى

ـك :  زؼ لمةيل الرةوؿ ، ذـ : رةوماـ ، ايصؿ :   لمةيل  زؼ رةوؿ الةيل ، ذ
كما ةالل الزمخ رم متاتٍّ مف دجلض الّـ عم  ايتااّ  (ُ( لمةيل رةوماـ(( زؼ 

لمتع ور  الغاوض الورو ض  ك المتصمض ، كةد دلت هيا عم  هذا المعي  مجازنا  ك
{ ُعف اةتراب ما ظيكه  يكل  عود كما ةاؿ تعال   : (سىاىؿى سىاًئؿه ً عىذىابو كىاًةعو }

كحي ّ{ ملفى المكًل ًذم اٍلمىعىاًرًج }ِللٍمكىاًفروفى لىٍوسى لىلي دىاًفعه } { تىٍعريجي اٍلمىًّئكىضي كىالرح
ٍمًسوفى  ىٍلؼى سى  ّن }ْيىضو }ً لىٍوًل ًفي وىٍكـو كىافى ًمٍودىاريهي خى ًمو ٍ رنا جى ـٍ ٓ{ فىاٍصً ٍر صى { ً يكاي

ٍكيىلي  ىًعودنا } يىرىاهي ةىًرو نا(}المعارج : ٔوىرى  { ٕ-ُ{ كى
 ف تككف  معي  (عم ( : ةالكا  مجيّ الّـ  معي  (عم ( في -ُٖ 

ـى ًمف ةىٍ ًمًل ً ذىا ويٍتمى  ةيٍؿ  ًمييكٍا ً ًل  ىٍك جى تيٍؤًمييكٍا ً فك الكًذوفى  يكتيكٍا ةكلل تعال  : ( اٍلًعٍم
دنا } كفى ًلأىٍذةىاًف سيجك ـٍ وىًخرح مىٍوًا افى رى ليىا ً ف كىافى كىٍعدي رى ليىا َُٕعى وىويكليكفى سيٍ ةى { كى

ٍععيكجن } ـٍ خي يكعن َُٖلىمى وىًزوديهي كفى ًلأىٍذةىاًف وىٍ كيكفى كى وىًخرح -َُٕا(}ا سراّ : { كى
: ((فإف ةمتى : ما معي   الخركر لمذةف ؟ ةمتي : ةاؿ الزمخ رم { َُٗ

يكما ذكر الذةف  ، كهك مجتمع المةووف ؛ يفك الساجد السوكط عم  الكجل ، كاع
فإف ةمتى : ةرؼ اجستعّّ ظاهر وموي  ل ايرض مف كجال الذةف .   كؿ ما

عم  كجال كعم  ذةيل ، فما معي  الّـ في خرك  المعي  ،  ذا ةمتى : خرٌ 

                                                 

 . ٖٗ/ّ( الك اؼ  ُ(
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كلكجال ؟ ةمتي : معياه جعؿ ذةيل ككجال لمخركر كاختص  ل ؛ يفك  يللذة
ـى كرر وخرٌ  كف لأذةاف ؟ ةمتي : جختّؼ الّـ لّختصاص . فإف ةمتى : ًل

الةالوف ، كهما خركرهـ في ةاؿ ككياـ ساجدوف ، كخركرهـ في ةاؿ ككياـ 
( كالّـ عم  كةاؿ العك رم : ((كالذايي :  يكاا متعموض  (ُ(  اكوف(( كفى  ػ(وىًخرح
كفى ًلأىٍذةىاًف( فاإؿ السامر كةاؿ الدكيكر  (ِ( ا اا(( ائي : (( مكا ةكلل : (وىًخرح
، عم  ايذةاف ؛ يفك هياؾ فرةنا  وف ةكلؾ : خرك  المعي  ، كا  عمـ فموس

عم  كجال ،  كخرك لكجل ، فخرك عم  كجال ، معياه  : سوط عم  كجال ، 
رك لذةيل ، فمعياه :  يكل خرك ةت   م، في ذلؾ الذةف ،  ك اجختصاص ك مكا خ

ايكؿ كما ترل متاتٍّ مف دجلض  كالمعي  (ّ(،  م : ةت  خص ذةيل  ذلؾ((
 عم  ايتااّ الغاوض الورو ض  ك المتصمض  ك الم ا رة . الّـ

تىمكلي ككذلؾ ةالكا  مجوئاا  معي  (عم ( في  ةكلل تعال  : (فىمىمكا  ىٍسمىمىا كى
ً وًف(}الصافات :  ((ك (تىمكلي(  م : صرعل ، {  م : عم  الج وف ًَُّلٍمجى

ك سوطل عم    ول ، كةوؿ : هك الرمي  وكة ، ك صمل : ًمف رم   ل عم  
، كهك المكاف المرتعع ،  ك مف التموؿ ، كهك العيؽ ،  م : رماه عم    التؿٌ 

ف لـ وكف ذ عيول ، ، كالمتؿح كج عم  عيؽ  عم  تؿٍّ ـ ةوؿ لكؿ  سواط ، كاع
في كوواؿ في هذه الّـ هيا ما ةالل الزمخ رم   (ْ( الرم  الذم ويتىؿح  ل((

ال اهد السا ؽ :  يكل استعمؿ الّـ ؛ ييكل جعؿ ج ويل لمصرع كاع سواط كالذ   
 .، كاختص  ل  ؛ يفك الّـ لّختصاص 

ٍف كةاؿ   ـٍ كىاًع الزرك ي : ((كةكلل تعال  : (ً ٍف  ىٍةسىيتيـٍ  ىٍةسىيتيـٍ جيعيًسكي
{  م : فعمواا ؛ يفك السوئض عم  ا يساف ج لل ، ٕ ىسىٍاتيـٍ فىمىاىا(}ا سراّ : 

                                                 

 . ِٕٔ/ِ( الك اؼ  ُ(
 .ُّٗ/ِ( الت واف  ِ(
 .ٕٓ/ّ( معايي اليةك  ّ(
 .ِّْ/ٗ ( الدر المصكف  ْ(
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الً  دلوؿ ةكلل تعال  : ( مىٍف  ىسىاّ مىٍف عىًمؿى صى ا فىًميىٍعًسًل كى مىا رى حؾى ةن فىعىمىٍواىا كى
ةاؿ الةم ي : ((ةكلل : (فىمىاىا( في الّـ   (ُ({((ْٔللٍمعىً وًد(}فصمت :  ً ظىّـو 

كالذايي :  يكاا  معي  ...   كجل ،  ةدها :  يكاا  معي  (عم (  م : فعمواا
يكما  ت   اا مف  دكف (عم ( لمموا مض في  ( ل ( الذالث :  يكاا عم   ا اا ، كاع

( فات   اا ازد ـٍ ا((ةكلل : (جيعيًسكي كةاؿ الزمخ رم : (( م : ا ةساف   (ِ( كاجن
 ل  غوركـ ، كا ساّة ، كّهما مختص  ايعسكـ ج وتعدكل اليعع كالإرر 

كعف عمي رإي ا عيل : ما  ةسيتي  ل   ةد ، كج  سات  لول ، 
كذكر ا ف عا كر  افك ا وض في (فصمت( ةصد  اا ما وإر  (ّ(كتّها((

؛ لذلؾ عدكل ا ةساف   الّـ ، كعدكل ا ساّة   ػ(عم ( ا يساف كما ويععل 
ا سراّ جاّت عم  طرووض التجرود ، مف دكف اليظر  ل   مكا ا وض  في سكرة 

:  ةسيتـ ك ساتـ  ؿي الإرر كاليعع فواؿ : ((ك مكا  وض ا سراّ فععٍ ةإوض 
 الّـ ج  الكاةعاف في الجكا وف موتإواف التجرود ، فجاّا عم   صؿ تعدوتاما

عم  دائمنا ك  دنا  ف ي وي الةرؼ  كل كايجدر كايى   (ْ( لوصد يعع كج إر((
كما  عد الةؽ  هك المياج الةؽٌ  ر ا وض استيادنا  ل  معياه ، هذا، ذـ يعس ا ل 
 الإّؿ    جٌ 

 ف تككف  معي  الجةكد : كهك اليعي كالّـ في ةكلل تعال  :  -ُٗ 
مىا كىافى الٌملي  (}(كى ـٍ ـٍ كى ىيتى ًفوًا كسمك  اليةاة كما ترل الّـ  {ّّ: اييعاؿ ًلويعىذل ىاي

 ّـ الجةكد لس واا  ػ(كاف( ميعوض ، فاذه التسموض  ذف متاتلوض مف معاـك 

                                                 

 .ٖٗٔ( ال رهاف  ص  ُ(
 . ُّٔ/ٕ( الدر المصكف  ِ(
 . ُّٔ/ٕكويظر : الدر المصكف  ِٓٔ/ِ( الك اؼ  ّ(
 .ِٗ/ُْ( التةرور كالتيكور  ْ(
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السواؽ ، ج مف مدلكؿ الّـ ، كالّـ في هذا ال اهد كيةكه كسا وتاا تعود 
  (ُ( ((المذككرة  ة ؿي ةاؿ المالوي : ((كهي جـ العمض  التعموؿ ، 

  التعموػػؿ، فوػػكؿ فاػػذه الػػّـ التػػي سػػموت جـ الجةػػكد ،   ػػـ فواػػا معيػػ
ّن  ( ]التك ػػض: ا تعػػال  مػػذ ـٍ ػػا كىػػافى المٌػػلي ًلػػوىٍظًممىاي [ معيػػاه: فمػػا كػػاف ا َٕ: (فىمى

دى ًل ى ىػرو  ـٍ  ىكيػف يٍسػجي مكجكدنا مف  جؿ  ف وظمماـ ، ككذلؾ ةكلل تعال : (ةىػاؿى لىػ
مى  ( ]الةجػػػر: خى ػػػإو مكٍسػػػييكفو مى ػػػٍف ةى ػػػاؿو مل ٍمصى [ معيػػػاه: لػػػـ  كػػػف فػػػي ٍّّوتىػػػلي ًمػػػف صى

ا  الكجكد يسجد ل  ر،  م: لـ  يخمؽ لاذا الغػرض ، كتجػد هػذا الغػرض كاإػةن
فػػي كػػّـ الم ػػرد ، فػػي ةكلػػل : ((فػػإف ةمػػتى : مػػا كيػػتي يإػػر ىؾى ، فمعيػػاه : مػػا 

ػػا ًجٍئيىػػا   (ِ(كيػػتي لاػػذا العمػػؿ ((  فاػػي كػػػ ( جـ ( التعموػػؿ فػػي ةكلػػل تعػػال : (مك
 [ .ًّٕلييٍعًسدى ًفي ايىٍرًض( ]وكسؼ: 

تككف  معي ( ف( : كوكلل  تعال  : (ويًروديكفى ًلويٍطًعؤيكا ييكرى المكًل  ف -َِ
(}الصؼ :  ـٍ (}اليساّ : ًٖ اىٍفكىاًهًا ـٍ { ِٔ{ كةكلل  تعال  : (ويًرودي الٌملي ًلوي ىولفى لىكي

(}اييعاـ :  ـى ًلرىبل اٍلعىالىًموفى كمياـ مف  دخؿ { ُٕكةكلل تعال  : (كى يًمٍريىا ًلييٍسًم
، كةد درستي العّةض  وف جـ التعموؿ في  اب الزوادة كما سواتي هذه ال كاهد 

إكع : يكاصب الععؿ ك ك( ف( في كتا ي : دراسات  في اليةك الور يي في م
ةت عيكاف : جـ التعموؿ ك( ف( إمف المطمب تالمإارع ، الم ةث الذايي 

 ةاؿ العراّ في تعسور ةكؿ ا تعال : (ويًرودي  ةث كيصل : ((مالذايي مف هذا ال
( ]اليساّ:  ًلوي ىولفى  الٌملي  ـٍ [ : ((كالعرب تجعؿ الّـ التي عم  معي  (كي( ِٔلىكي

 ، ( فتوكؿ:  ردتي  ٍف تذهبى ( ك ( مرتي ك ردتي في مكإع ( ف( في ( ردتي
، ك مرتؾ  ٍف توكـى ، ك مرتؾ لتوكـى ، ةاؿ ا تعال : (كى يًمٍريىا ـى  لتذهبى  ًلرىبل  ًلييٍسًم

( ]اييعاـ:    ىفٍ   يًمٍرتي  ً يليى  كةاؿ تعال  في مكإع  خر: (ةيؿٍ  [ ُٕاٍلعىالىًموفى
ؿى   ىكيكفى  ( ]اييعاـ:  مىفٍ   ىكك ـى ؤيكا ييكرى المكًل [ كةاؿ تعال : (ويًروديكفى ًلويٍطعً ُْ ىٍسمى

                                                 

 .ََّ( رصؼ الم ايي ص  ُ(
 .ٕ/ِ( الموتإب  ِ(
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(]الصؼ:  ـٍ الٌمًل( ]التك ض:  ويٍطًعؤيكا ييكرى   ىفٍ  [ كةاؿ تعال : (ويًروديكفى ًٖ اىٍفكىاًهًا
( ؛ ييكاما ِّ يما صم  الّـ في مكإع ( ٍف( في ( مرتؾ( ك ( ردتي [، كاع

: ((كهذا غمط  ٍف  كعوب الزجاج عم  ةكؿ العراّ  وكلل(ُ(وطم اف المستو ؿ((
 (.ِ(معياها(( لجر توـك مواـ ( ف( كتؤدموككف جـ ا

( ًلوي ىػولفى  المٌػلي  كةػاؿ الزمخ ػرم:  فك ةػكؿ ا تعػال : (ويًروػدي  ـٍ ]اليسػاّ: لىكي
ككػذلؾ ةػاؿ   (ّ(: ورود ا  ٍف و وف لكـ ، فزوػدت الػّـ مؤكػدة(( [ ((  صملِٔ

(( صػمل وروػدكف  ف [ ٖ]الصػؼ: المكًل( ييػكر ًلويٍطًعػؤيكا فػي ةكلػل تعػال : (ويًروػديكفى 
وطعؤكا ، كما جاّ في سكرة  راّة ككافك هذه الّـ زودت مع فعؿ ا رادة تاكودنا 

ؿى  ًيىفٍ  كهػػذا مػػا  جػػازه فػػي ةكلػػل تعػػال : (كى يًمػػٍرتي  (ْ(لػػل(( (   ىكيػػكفى  ىكك اٍلميٍسػػًمًموفى
 (ٓ([ُِ]الزمر: 

]الصػؼ:  كت عل ا ف عطوض، فواؿ: ((كالّـ في ةكلل تعال : (ًلويٍطًعػؤيكا(
[ جـ مؤكػػدة دخمػػت عمػػ  المععػػكؿ، يفك التوػػدور: وروػػدكف  ٍف وطعػػؤكا، ك( ٍف( ٖ

كةػػاؿ العك ػػرم فػػي  (ٔ(مػػع الععػػؿ  تاكوػػؿ المصػػدر فكايػػل ةػػاؿ: وروػػدكف  طعػػاّ((
[ : ((كةوػػؿ الػػّـ زائػػدة كالتوػػدور: وروػػد ا  ف ِٔةكلػػل تعػػال : (لو وف(]اليسػػاّ: 

 (ٕ(و وف((
ك عػد  ف يوػػؿ   ػك ةوػػاف اييدلسػػي ةػكؿ الزمخ ػػرم كا ػف عطوػػض  زوػػادة 

ػػا ةكلامػػا:  فك الػػّـ ٖالػػّـ فػػي ةكلػػل تعػػال : (لوطعػػؤكا( ]الصػػؼ:  [ ةػػاؿ: ((ك مك

                                                 

 .ُّٖ/ ُ(  معايي الور ف  ُ(
عرا ل  ِ(  .ّْ/ ِ(  معايي الور ف كاع
 .ُْٗ/ ُ(  الك اؼ  ّ(
 .ُِٓ/ ْ(  الك اؼ  ْ(
 .ُُْ/ْ( الك اؼ  ٓ(
 .َّّ/ ٓ(  المةرر الكجوز  ٔ(
 .ُِٕ/ ُ(  الت واف في  عراب الوراف  ٕ(
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ف التودور:  ٍف وطعػؤكا، فا طعػاّ، مععػكؿ (وروػدكف( ، فمػوس  مػذهب  لمتاكود، كاع
ؿ  زوادة الّـ هك مذهب كذكر السموف الةم ي  فك الوك  (ُ(سو كول كالجماكر(( 

الزمخ ػػػػػرم ك  ػػػػػي ال وػػػػػاّ كرد عموامػػػػػا  وكلػػػػػل: ((كهػػػػػذا ....خػػػػػارج عػػػػػف  ةػػػػػكاؿ 
ر ، كهػي ج تإػم ال صرووف كالككفووف، كفول  فك ( ٍف( تإمر  عد الّـ الزائػدة

 ( ِ(كتمؾ الّـ لمتعموؿ  ك لمجةكد(( فوما يص اليةكوكف  عد جـ ،  جٌ 
لعػػراّ كمػػذهب الزمخ ػػرم كمػػف ت عػػل، كو ػػدك  يكػػل ج فػػرؽ  ػػوف مػػذهب ا

يفك كموامػػػا جعػػػؿ جـ العمػػػض كالععػػػؿ الػػػذم دخمػػػت عموػػػل مععػػػكؿ فعػػػؿ ا رادة، 
ةػػاؿ ،  كهػػذا مػػا عموػػل جماػػكر ال صػػرووفا رادة مةػػذكؼ  كالصػػكاب  فك مععػػكؿ

[ ((كمعيػػػاه: وروػػػد كػػػذا ككػػػذا لو ػػػوف ِٔايخعػػػش فػػػي  عػػػراب (لو ػػػوف( ]اليسػػػاّ: 
ٍف ذه ػػا  لػػ  الوػػكؿ  زوػػادة الػػّـ  كالزمخ ػػرم كا ػػف (ّ(لكػػـ(( عطوػػض  يعسػػاما ، كاع

ايامػػػا ت عػػػا سػػػو كول   جٌ  (ْ( ةتػػػ  يسػػػب  لوامػػػا هػػػذا المػػػذهب فومػػػا توػػػدـ ذكػػػره
ػا المكػلى   ىٍع يػدى   ىفٍ  كجماكر اليةاة في تعسور ةكلل تعال : ( يًمػٍرتي  الػدلوفى  لكػلي  ميٍخًمصن

ؿى  ًيىفٍ  * كى يًمػٍرتي  ( ]الزمػر:   ىكيػكفى  ىكك رها الزمخ ػرم [ فوػد فٌسػُِ-ُُاٍلميٍسػًمًموفى
: ((ةػػؿ  يػػي  يمػػرتي  ػػإخّص الػػدوف، ك يمػػرتي  ػػذلؾ يجػػؿ  ٍف  كػػكف  ككؿ   وكلػػل

: ((ك يمػػرتي  اػػذا الػػذم ذكػػرتي ؛ لكػػي  كفسػػرها ا ػػف عطوػػض  وكلػػل (ٓ(المسػػمموف((
 ػل ؛  .(( م:  يمرتي  ما  يمػرتي (ٔ( ككف  ككؿ مف  سمـ مف  هؿ عصرم كزميي((

 (. ٕ(؛ يككفى  ككؿ مف  سمـ((

                                                 

 .ّٓٔ/ ٖ(  ال ةر المةوط  ُ(
 .َٔٔ -ٗٓٔ/ ّ(  الدر المصكف  ِ(
 .ُٔٓ(  معايي الور ف ، ص ّ(
 .َّّ/ ٓكالمةرر الكجوز  ُِٓ/ ْ، ُْٗ/ ُ(  ويظر: الك اؼ  ْ(
 .ُُْ/ ْؼ (  الك ا ٓ(
 .ِْٓ/ ْ(  المةرر الكجوز  ٔ(
 .ُْٖ -ُْٕ/ ٗ، كويظر: الدر المصكف ٖٓٓ/ ٕ(  ال ةر المةوط  ٕ(
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 ًلوي ىػولفى  المٌػلي  ككػذلؾ ةػاؿ ا ػػف عطوػض فػػي تعسػور ةكلػػل تعػال  : (ويًروػدي 
) ـٍ ((كاختمػػػؼ اليةػػػاة فػػػي الػػػّـ مػػػف ةكلػػػل (لو ػػػوف( فمػػػذهب  :  [ِٔ]اليسػػػاّ: لىكي

، وروػػد  و ػػوف ، كالمععػػكؿ مإػػمر، توػػدوره ،  فك التوػػدور، ًيف سػػو كول رةمػػل ا
كفسػػرها العك ػػرم  وكلػػل: ((كمععػػكؿ (وروػػد( مةػػذكؼ، توػػدوره، وروػػد  (ُ(هػػذا((ا 

ا ذلػػػؾ،  م: تةػػػروـ مػػػا ةػػػـر كتةموػػػؿ مػػػا ةمػػػؿ لو ػػػوف ... كةوػػػؿ الػػػّـ زائػػػدة، 
كالصػػػػػػػػػػػػػػكاب  فك مععػػػػػػػػػػػػػػكؿ (وروػػػػػػػػػػػػػػد(  (ِ(كالتوػػػػػػػػػػػػػػدور: وروػػػػػػػػػػػػػػد ا  ٍف و ػػػػػػػػػػػػػػوف(( 

ؿ مةػػػػذكؼ((كالمعي : وروػػػػد ا تكموػػػػػؼ مػػػػا كمػػػػػؼ  ػػػػل ع ػػػػاده ممػػػػػا ذكػػػػر يجػػػػػ
 (. ّ(الت ووف((

كةػػد  ػػوف الخطوػػب ا سػػكافي هػػذا العػػرؽ  ويامػػا فػػي ةكلػػل تعػػال : (ةػػؿ 
ػا المكػلى   ىٍع يػدى   ىفٍ   يًمٍرتي  ً يلي ؿى  ًيىفٍ  الػدلوفى *كى يًمػٍرتي  لكػلي  ميٍخًمصن (   ىكيػكفى  ىكك اٍلميٍسػًمًموفى

فػػػي [ ، ك ككػػػد ((  فك الوصػػػد فػػػي ايمػػػر الذػػػايي غوػػػر الوصػػػد ُِ-ُُ]الزمػػػر: 
:  كالذػػػايي معيػػػاه ، ، كذلػػػؾ  فك ايمػػػر ايكؿ وتعػػػدل  لػػػ  الع ػػػادة ايمػػػر ايكؿ

مػػػػػا  يًمػػػػػٍرتي  ػػػػػإخّص ك يمػػػػػرتي  ٍف  ع ػػػػػد ا يٍف  كػػػػػكف  كؿ المسػػػػػمموف،  م:  يٌ 
؛ يٍف  كػػػػكف  كؿ مػػػػف و ػػػػد   طاعػػػػض ا كع ادتػػػػل،  ، ك يًعذٍػػػػتي رسػػػػكجن  الع ػػػػادة 

 (.ْ(كذور مف اليةكووف((فالّـ لوست موةمض عم  ما ذهب  لول 
المٌػًل(  ييػكرى  ويٍطًعػؤيكاٍ   ىف ككػذلؾ ةػاؿ لمتعروػؽ  ػوف ةكلػل تعػال : (ويًروػديكفى 

[ ، فػذكر ٖالمكػًل( ]الصػؼ:  ييػكرى  ًلويٍطًعػؤيكا [ كةكلػل تعػال  : (ويًروػديكفى ِّ]التك ض: 
ػػا المععػػكؿ   فك ةكلػػل تعػػال : ( ٍف وطعػػؤكا( مععػػكؿ (وروػػدكف( فػػي سػػكرة التك ػػض،  مك

                                                 

 .َْ/ ِ(  المةرر الكجوز  ُ(
 .ُِٕ/ ُ(  الت واف في  عراب الوراف  ِ(
، كالم ػػاب فػػػي  ُّٖ-ُّٕ/َُ، كويظػػر : الػػػدر المصػػكف  ُّٓ/ّّ( ال ةػػر المةػػوط ّ(

 . ٔٓ/ُٗعمـك الكتاب 
 .َْٓدرة التيزوؿ كغرة التاكوؿ، ص  ( ْ(
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ػػػا ((الػػػّـ الداخمػػػض عمػػػ  الععػػػؿ الميصػػػكب  فػػػي سػػػكرة الصػػػؼ، فمةػػػذكؼ ، ك مك
 .  (ُ(تككف م ويض عف العمض ... كالمراد: ورودكف  ٍف وكذ كا لوطعؤكا يكر ا(( 

لغرض الكصؿ،  ست لاا معي  ؛  ذ لـ تستعمؿ  جٌ ف لوك( ٍف( كما ت و
اجسػتغياّ عياػا  صػ ٌ وكالّـ تؤدم هذا الغرض مػع  فادتاػا التعموػؿ ؛ لػذلؾ ج 

(  الّـ، ييكاػا ياها، لكيل وص  اجستغياّ عف ( فييكاا ج تعود مع ( ذكر ( ف
ك يًمػٍرٍت ...يكػكف توكـ مواماا في غرض الكصؿ، فوجكز  ٍف وواؿ في الكػّـ: 

 فػي هػذا المكإػع لمػا ف الكػروـ  جٌ سمموف، لذلؾ استغيي عياا فػي الوػر  كؿ الم
 مرك ذكره .
ًلًوػػا(}مروـ : -ُِ { ٓالتعدوػػض : كوكلػػل تعػػال  : (فىاىػػٍب ًلػػي ًمػػف لكػػدييؾى كى

(}وكسؼ :  كفى ٍؤوىا تىٍع يري هػذه  مػف جعػؿ  ـ( كمػياّْكةكلل  تعال  : (ً ف كييتيـٍ ًلمرح
ا  التعدوض تدخؿ في  اب الزوادة ـه ، كجعؿ  وإن  الّـ لمتعدوػض فػي سػكرة مػروـ كٍهػ

؛ يفك (هىػػٍب( عيػػد اليةػػاة لوسػػت مػػف  خػػكات (ظػػف( التػػي تتعػػدل  لػػ  مععػػكلوف 
((كه يي ها اليةاة مف  فعاؿ التةكوؿ يةكلوست   معي  (صوكر( التي عدٌ  فاي

كالجػػػدور  الػػػذكر  ٌف الععػػػؿ (كهػػػب( لػػػـ وػػػرد فػػػي الوػػػر ف  الكػػػروـ  (ِ( ا فػػػداؾ((
ؽى متعدونا  ل  مععكلوف ،  ػؿ  لػ  مععػكؿ كاةػد كوكلػل تعػال  : ( كىكىهىٍ يىػا لىػلي ً ٍسػةى

(}اييعػػاـ :  وىٍعويكبى كفى { كةكلػػل تعػػال  : (ْٖكى ػػاهي هىػػاري ًتيىػػا  ىخى كىكىهىٍ يىػػا لىػػلي ًمػػف ركٍةمى
ـى اٍلعىٍ ػػػػػدي ً يكػػػػػلي { كةكلػػػػػّٓيىً ًوػػػػػا(}مروـ :  ػػػػػمىٍومىافى ًيٍعػػػػػ ل تعػػػػػال  : (كىكىهىٍ يىػػػػػا ًلػػػػػدىاكيكدى سي
(}ص :  ػػػاّ َّ ىككابه ػػػف وى ى وىاىػػػبي ًلمى ػػػاّ ً يىاذنػػػا كى ػػػٍف وى ى { كةكلػػػل تعػػػال   : (وىاىػػػبي ًلمى

(}ال كرل:  وكػضن طىول ىػضن ْٗالذحكيكرى { كةكلل تعال  : (ةىاؿى رىبل هىٍب ًلػي ًمػف لكػديٍيؾى ذيرل
ػػػػػػًموعي الػػػػػػدحعىاّ(} ؿ عمػػػػػػراف : ً يكػػػػػػ كالػػػػػػّـ فػػػػػػي هػػػػػػذه ال ػػػػػػكاهد لمممػػػػػػؾ { ّٖؾى سى

عمػػت لمتخصػػوص كمػػا توػػدـ ذلػػؾ فػػي ةكلػػل  كاجختصػػاص ، فاػػي كػػالّـ التػػي جي
(}ايةزاب :   {َٓتعال   : (كىاٍمرى ىةن محٍؤًميىضن ً ف كىهى ىٍت يىٍعسىاىا ًلميكً يل

                                                 

 .ُٔٗ -ُٓٗ(  درة التيزوؿ ص ُ(
 .ِْٗ-ِْٖ/ُ(   رح ا ف عووؿ  ِ(
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الّـ المعترإض  وف لمتككود كهي  يكاع : مياا  ف تككف زائدة -ِِ
ةيٍؿ ( الععؿ المتعدم كمععكلل ، ةاؿ ا ف ه اـ : ((كلوس ميل ةكلل تعال  :

(}اليمؿ :  { خّفنا لمم رد ِٕعىسى   ىف وىكيكفى رىًدؼى لىكيـ  ىٍعضي الكًذم تىٍستىٍعًجميكفى
كمف كافول ،  ؿ إمكف (ردؼ( معي  (اةترب( فاك مذؿ ةكلل تعال  : (اٍةتىرىبى 

(}اجي واّ : ًلميكا كفى ٍعمىضو مكٍعًرإي ـٍ ًفي غى { كاختمؼ في الّـ مف ًُس ًةسىا يايـٍ كىهي
(}اليساّ : يةك ةكلل تعال  : ( ـٍ { كةكلل تعال  : (كى يًمٍريىا ِٔويًرودي الٌملي ًلوي ىولفى لىكي

(}اييعاـ :  ـى ًلرىبل اٍلعىالىًموفى كمياا  ... { فووؿ : زائدة ، كةوؿ : لمتعموؿًُٕلييٍسًم
الّـ المسماة جـ التوكوض ، كهي المزودة لتوكوض عامؿ إعيؼ يةك ةكلل 

(}ايعراؼ :  ـٍ وىٍرهى يكفى ـٍ ًلرى لًا كةكلل { ُْٓتعال  : (هيدنل كىرىٍةمىضه للمكًذوفى هي
(}وكسؼ :  كفى ٍؤوىا تىٍع يري { كةكلل تعال  : (فىعكاؿه للمىا ّْتعال  : (ً ف كييتيـٍ ًلمرح

 (ُ((({ُٔ{ كةكلل تعال  : (يىزكاعىضن للم ككىل(}المعارج : ُٔ(}ال ركج : ويًرودي 
ـٍ : التي في ةكلل تعال  ةد تودمت دراسض الّـ ك   ((ويًرودي الٌملي ًلوي ىولفى لىكي

ـى ًلرىبل اٍلعىالىًموفى  ( كالوكؿ  زوادة الةركؼ وجب  فك كةكلل تعال  : (كى يًمٍريىا ًلييٍسًم
ما ض لموكؿ  ل كج سوٌ مكإع في الور ف الكروـ ،  ؿ جعذر ال توست عد في كؿ 

 فود جاّ في الدرٌ  ذا كاف ذمض كجل  خر وصرفل عف معي  الزوادة ، 
ملف معي  فعؿ المصكف  : ((ةكلل : (رىًدؼى لىكيـ( فول  كجل  فك (ردؼ( إي

ـ كالذايي :  فك مععكلل مةذكؼ ، كالّ...  وتعدل  الّـ : ديا كةرب ك زؼ
ٍمؽي يجمكـ كل ؤمكـ   (ِ(كالذالث :  يكاا مزودة((...  لمعمض ،  م : ردؼ الخى

ـٍ وىٍرهى يكفى لً العك رم  فك كذكر  ـ في ةكلل : ((ًلرى لًا مف  وياا ذّذض  كجل ، ( ّك
 معي  : مف  جؿ ر اـ ، فمععكؿ (وره كف( عم  هذا مةذكؼ ،  م :  يكاا ((

مف  وياا : لّـ  ر عض  كجل اكر الةم ي  فك لاذه ككذلؾ ذ  (ّ( ((وره كف عوا ل
                                                 

 . ُِٕ-ُِٓ/ُ( مغيي الم وب  ُ(
)ِ  )ٖ/ّٔٗ. 
 .ْْٓ-ْْْ/ُ( الت واف  ّ(
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 الزوادة ما داـ معل ةكؿ  ك  كذر  فوجب   عاد كجل (ُ((( فك الّـ جـ العمض((
 هذا الكجل .وصرفل عف 

 ٌّ ( ـ فيكذكر الةم ي ًل كفى ٍؤوىا تىٍع يري  ر عض  ةكلل تعال  : (ً ف كييتيـٍ ًلمرح
ؤٍ  ( كما توكؿ كاف ف كجل  مف  وياا (( ف وككف (ًلمرح ّف لاذا  وىا( هك خ ر (كييتيـٍ

 ًّ كهذا هك في الةوووض معي  الممؾ  (ِ( ل متمكينا ميل(( ايمر  ذا كاف مستو
ا ويًرودي(  كةكلل كاجختصاص ، كهي  اذا المعي  في ةكلل تعال  : (فىعكاؿه للمى

(}الومـ : : (مكيكاعو تعال  : (يىزكاعىضن للم ككىل( كما ةاؿ تعال   ٍوًر ميٍعتىدو محًروبو للٍمخى
ِٓ}  

جـ الطمب : كتدخؿ عم  الععؿ المإارع كتجزمل كوكلل -ِّ 
ٌّ { ٕتعال   : (ًلوييًعٍؽ ذيك سىعىضو ملف سىعىًتًل(}الطّؽ :  ـ كهذا هك الكجل الرا ع ًل

في الور ف ، فالّـ الجارة  ويما كردت في الور ف الكروـ فإيكاا ج تخرج مف هذه 
: الممؾ كاجختصاص ، كالتعموؿ ، كايتااّ الغاوض الورو ض ، المعايي اير عض 

ةاؿ المرادم : كالمعايي ال اةوض جموعاا معاف مختموض ةت  كالطمب ، 
تصاص ، كهك معي  ج وعارةاا ((التةووؽ  فك معي  الّـ في ايصؿ هك اجخ

ذا تيؤملمت سائر المعايي المذككرة كيًجدٍت راجعض  ر ، كاع ، كةد وصة ل معاف  يخى
 ل  اجختصاص ، ك يكاع اجختصاص متعددة ،  ج ترل  فك مف معايواا 
الم اكرة التعموؿ ، ةاؿ  عإاـ : كهك راجع  ل  معي  اجختصاص ؛ ييكؾ 

مجوئؾ مختص  ا كراـ ؛  ذ  ، دلت الّـ عم   فك   ذا ةمتى : جئتؾ لإلكراـ
 (ّ( ا كراـ س  ل ، دكف غوره ، فتامكؿ ذلؾ ، كا  عمـ((كاف 

فالّـ المكسكرة ةرؼ م ترؾ لل  ر عض  كجل :  الميٍمؾ كاجختصاص  
 كاجستةواؽ ، كايتااّ الغاوض الورو ض ، كالتعموؿ ، كالطمب ،  ٌما ايكجل 

                                                 

 . ّْٕ/ٓ( الدر المصكف  ُ(
 . َْٓ/ٔ( الدر المصكف  ِ(
 . َُٗ( الجي  الدايي ص  ّ(
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كالتمموؾ ، ك  ل التمموؾ ، ك معي  ( ل ( ،  وص ، كالكجوض ،ال اةوض : التخص
ك معي  ، ك معي  (عف( ، كالت ووف ، كالصوركرة ، كالت مو، ، ك معي  (في( 

ك معي  الجةكد ، ك معي  (عم ( ،  ك معي  (ًمف( ، ك معي  ( عد( ، (عيد( 
 عدوض ، كزائدة ، فاي جموعاا كجكه مختٌموض .، ك معي  ( ف( ، كالت

ترد في الور ف لـ  ظار لي  فك الّـ المعتكةض ال ـ المفتكحة :-ِْ
((جـ يوؿ  فك هياؾ مف جعؿ مف  ةساماا :  فك المرادم   جٌ  لغرض التككود  جٌ 

ا  المدح : يةك : وا لؾ رجّن   (ُ( (( جاهّن يةك وا لؾ رجّن جـ الذـ : ، ك صالةن
كوكلل تعال  : (جيتيـٍ  ى ىدح  التمووزجـ : (( ةد جعؿ العوركز  ادم مف  ةسامااك 

ٍوره ملف { كجـ التعصوؿ ُّ(}الة ر : رىٍه ىضن  كوكلل تعال   : (كىيىمىضه محٍؤًميىضه خى
(}ال ورة :  ـٍ لىٍك  ىٍعجى ىٍتكي ـى دىاري كوكلل تعال  جـ المدح { ك ُِِمحٍ ًركىضو كى لىًيٍع : (كى

(}اليةؿ :  : (فىمىً ٍئسى مىٍذكىل لل تعال  كوك الذـ كجـ  {َّاٍلميتكًووفى
(}اليةؿ :    (ِ({((ِٗاٍلميتىكى لًروفى

 هذه معايي الّـ  ـ معايي السواؽ كما دلت عمول التراكوب كايفعاؿ  
 التي دخمت عمواا ؟!

ك ًكا ،  ا((لعؿ : تككف اسستعاامن :  ةاؿ ا ف فارس لعؿَّ :-ِٓ
لعؿك : ترجٍّ ، ك عإاـ ووكؿ : ووكلكف :   صرةلا ك هؿ...  كتككف  معي  خموؽ

ف كايت طمعنا فإفك ...  كةاؿ الراغب : ((لعؿ : طمع كاع عاؽ (ّ( ((تكةحع كاع
ذلؾ ووتإي في كّماـ تارة طمع المخاًطب ، كتارة طمع المخاطىب ، كتارة 
رىةى ً ف  طمع غورهما فوكلل تعال  فوما ذكر عف ةكـ فرعكف : (لىعىمكيىا يىتكً عي السكةى

(}ال عراّ : كىا ـي اٍلغىاًلً وفى : { فذلؾ طمع مياـ ، كةكلل في فرعكف َْييكا هي
{ فإطماع لمكس  عمول ْْ(فىويكج لىلي ةىٍكجن لكولينا لكعىمكلي وىتىذىككري  ىٍك وىٍخ ى (}طل : 

                                                 

 . َُٓ-َُْ( الجي  الدايي ص  ُ(
 . َْٗ/ْ(  صائر ذكم التمووز  ِ(
    ُِْ( الصاة ي في فول المغض ص  ّ(
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السّـ مع هركف ، كمعياه : فوكلل لل ةكجن لولينا راجووف  ف وتذكر  ك 
(}اييعاؿ : كةاؿ ا ت...  وخ   ـٍ تيٍعمىةيكفى كٍا الٌملى كىًذورنا لكعىمككي { ْٓعال  : (كىاٍذكيري

افيكفى  رىٍةمىتىلي  كفى جي رٍ وى ك  م : اذكركا ا راجوف العّح ، كما ةاؿ تعال  : ( وىخى كى
، ككذور مف  كةاؿ : ((عس  : طمع كترجٍّ  (ُ((({ٕٓ(}ا سراّ : عىذىا ىلي 
( روف فسٌ المعسٌ  ك(عس ( في الور ف  الّـز ، كةالكا :  فك الطمع ركا (لعؿك

مف ا ، كفي هذا مياـ ةصكر يظر ؛ كذاؾ  فك ا تعال   كالرجاّ ج وص ٌ 
 ذا ذكر ذلؾ وذكره لوككف ا يساف ميل راجونا ج  ف وككف هك تعال  ورجك ، 

(}ايعراؼ :  ـٍ كي ـٍ  ىف ويٍاًمؾى عىديكك {  م : ككيكا ُِٗفوكلل تعال  : (عىسى  رى حكي
( معياه الترجي في   (ِ(راجوف في ذلؾ(( كةاؿ المالوي : ((اعمـ   فك (عؿك

المة ك ات ، كالتكةع في المةذكرات ، فتوكؿ : ادع ا عؿك ورةمؾ ، فاذا 
مف ايسد عمكل واكمؾ ، فاذا تكةع ، كمف ايكؿ ةكلل  ترجٍّ ، كتوكؿ : ج تدفي 

كةاؿ  (ّ({ُتعال  : (ج تىٍدًرم لىعىؿك المكلى ويٍةًدثي  ىٍعدى ذىًلؾى  ىٍمرنا(}الطّؽ : 
 ؽل : في ايصؿ ةرؼ ترجٍّ كاع عاؽ كػ(عس ( ، كذلؾ في ة : ((لعؿٌ  الةم ي

ًرؼ  ل  المخ ال ارم مةاؿ ، فإذا ووف  اطىب فوكلل لميكرد لعظ وكهـ ذلؾ صي
اذه ا في طمعكما في ( الكروموف : (فىويكج لىلي ةىٍكجن لكولينا لكعىمكلي وىتىذىككري  ىٍك وىٍخ ى 

ـٍ  ىف  (ْ(ذلؾ كرجائكما لل طامعوف(( كةاؿ : ((ةكلل تعال  : (عىسى  رى حكي
(}ا سراّ :  ـٍ مىكي ف كايت في ايصؿ لمترجي فاي هيا ٖوىٍرةى لإلوجاب ، {هذه كاع

يفك ذلؾ مةاؿ في ةؽ ال ارم تعال  ، ك مكا ...  كايكل ةوؿ : ر كـ ورةمكـ
الةذاؽ فود ةالكا : هما عم   ا اما ، كلكف لوس  اليس ض  ل  ال ارم تعال   ؿ 
(  م : اذه ا   ل  الياس فوالكا في ةكلل تعال  : فىويكج لىلي ةىٍكجن لكولينا لكعىمكلي وىتىذىككري

                                                 

  َْٕ( المعردات ص  ُ(
 .  ّْٖ-ّْٕ( المعردات ص  ِ(
 . ّْْ( رصؼ الم ايي ص  ّ(
 . ِٔ/ْ( عمدة  الةعاظ  ْ(
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كةاؿ الزرك ي : ((تجيّ لمعاف (ُ(ول عم  الرجاّ كالطمع ميكما في ذلؾ((  ل
، ايكؿ : لمترجي في المة كب ، يةك : لعؿ ا وغعر ليا ، كلإل عاؽ في 
المكركه ، يةك : لعؿ ا وغعر لمعاصي ، ذـ كردت في كّـ مف وستةوؿ 

ا ، ككذلؾ عمول الكصعاف ؛ يفك الترجي لمجاؿ  العاة ض كهك مةاؿ عم  
، فمياـ مف صرفاا لممخاط وف ةاؿ سو كول في ةكلل الخكؼ كا  عاؽ 

{ معياه : ككيا عم  رجائكما في ْْلكعىمكلي وىتىذىككري  ىٍك وىٍخ ى (}طل : (تعال  : 
ذكرهما ، وعيي :  يكل كّـ ميظكر  ل  جايب مكس  كهركف عمواما السّـ ؛ 

في الخكؼ فعي ، ك مكا استعمالاا   وماف فرعكفييكاما لـ وككيا جازموف  عدـ 
(}ال كرل :  ا ويٍدًروؾى لىعىؿك السكاعىضى ةىًروبه مى { فإفك الساعض ُٕةكلل تعال  : (كى

المؤميوف ،  دلوؿ ةكلل تعال  : (كىالكًذوفى  مىييكا ميٍ ًعويكفى  مخكفض في ةؽٌ 
ا كاج ض ما معي  ةكلاـ : لعؿ : مف فإف ةمتى : ...  {ُٖ(}ال كرل : ًمٍياىا

ذا كايت في المة كب فاؿ ذلؾ  ؟ هؿ ذلؾ مف  اف المة كب  ك مطمونا ؟ كاع
ا  اج لاا عف كإع الترجي  ل  كإع الخ ر خر   ـ ج ؟ ةمتي : لوس  خراجن

مف الكروـ لممخاط وف في ذلؾ المة كب  عف كإعاا ، كذلؾ  يكاـ ر كها
 عد التصموـ  الكروـ ج وعرلض  اف وععؿ  جٌ  روض  الكعد ، كةد عمـ  فك عت

عمول ، فجرل الخطاب ا لاي مجرل خطاب عظماّ الممكؾ مف الخمؽ ، 
ـٍ  ـٍ لىعىمككي ـٍ كىالكًذوفى ًمف ةىٍ ًمكي مىوىكي ـي الكًذم خى كةكلل تعال  : (وىا  ىوحاىا اليكاسي اٍع يديكٍا رى ككي

(}ال ورة :   اف و م،  إومايل درجض التوكل العالوض  ؛ مف {  طماع المؤ ُِتىتكويكفى
ةاؿ مالؾ ك  ك ةيوعض :  ـك ييكل  ا وماف وعتتةاا ك ا وماف وختتماا ، كمف ذى 

وؿ ا طماع في  ال رع ممـز ، كةد ةاؿ الزمخ رم : كةد جاّت عم  س
طمع ج مةالض ، مكاإع مف الور ف ، لكيل كروـ رةوـ  ذا  طمع فعؿ ما وي 

كعده ؛ فماذا ةوؿ :  يكاا مف ا كاج ض ، كهذا فول  ل مجرلفجرل  طماع

                                                 

 .ٕٓ/ّ( عمدة  الةعاظ ُ(
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يكما وةسف ا طماع دكف التةووؽ ؛ في ا وجاب العو رائةض اجعتزاؿ مي ، كاع
 (ُ( ((كوّ وتكؿ الع اد

(لعؿ( ترد لمترجي كالطمع كهذا هك معياها  فك وعاـ مما تودـ ذكره 
 يكل ةد اختمؽ لاا اليةاة معايي :  إع كركدها في الور ف الكروـ  جٌ في كؿ مكا

كفوما واتي دراسض ل كاهد هذا  (ِ(التعموؿ ، كالت  ول ، كاجستعااـ ، كال ؾ 
 المعايي في الور ف الكروـ  

التعموؿ : ةالكا  مجوئاا لمتعموؿ  معي  (كي( في ةكلل تعال  : -ُ 
(لعؿ( هيا لمترجي كالطمع  كةد تودـ  فك { ْْ(لكعىمكلي وىتىذىككري  ىٍك وىٍخ ى (}طل : 

كىاًسيى  ىف تىًمودى كةالكا  مجوئاا لمتعموؿ في ةكلل تعال   : (كى ىٍلوى  ًفي ايىٍرًض رى
(}اليةؿ :  ـٍ تىٍاتىديكفى ّن لكعىمككي سي ي ـٍ كى ىٍياىارنا كى كةكلل  ورود : لكي تاتدكا {ًُٓ كي

ًموعنا  ىوحاىا ل  تعا تيك يكا ً لى  المكًل جى (}المؤميكف : : (كى ـٍ تيٍعًمةيكفى اٍلميٍؤًمييكفى لىعىمككي
ـٍ  {ُّ كٍا الٌملى كىًذورنا لكعىمككي كةاؿ الراغب : ((كةاؿ ا تعال : (كىاٍذكيري

(}اييعاؿ :  {  م : اذكركا ا راجوف العّح كما ةاؿ تعال   : ْٓتيٍعمىةيكفى
افيكفى عىذىا ىلي  وىخى وىٍرجيكفى رىٍةمىتىلي كى كةد زعـ { كةاؿ الةم ي : ((ٕٓسراّ : (}ا (كى

ّن  (}الةج : كوكلل تعال  : (  عإاـ  يكاا ترد تعمو ـٍ تيٍعًمةيكفى ٍورى لىعىمككي كىاٍفعىميكا اٍلخى
زعـ :  ؿ معياه : افعمكا المعي  : كي تعمةكا ، كلوس كما  كيظائره فإفك  {ٕٕ

ؿ  تعال  ، كهذا الخور راجوف العّح كطامعوف فول ج ةاطعوف  ل فإفك الو ك 
افيكفى عىذىا ىلي( وىخى تىلي كى وىٍرجيكفى رىٍةمى  (ّ( ((كوكلل تعال  : (كى

                                                 

 . ّٖٗ-ِٖٗ( ال رهاف ص  ُ(
كالجي  الدايي ص  ِِٕ-ِِٔكايزهوض ص  ُِْ( الصاة ي في فول المغض ص  ِ(

 ِٓٔكا تواف  ْٖٗ-ِٖٗكال رهاف ص  ِٖٖ-ِٖٔ/ُكمغيي الم وب  ِٖٓ-ٕٗٓ
 .  َٕٔ-ٗٔٔ،  ٕٓٔكالكموات ص  ُْٓ-ُْْ/ٖكالزوادة كا ةساف 

 . ِٔ/ْ( عمدة الةعاظ  ّ(
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اف تككف لمت  ول : ةاؿ الزرك ي : ((كةك  ال غكم في تعسوره -ِ
( فإيكاا لمتعموؿ  جٌ عف الكاةدم  فك جموع ما في الور ف  ةكلل تعال   :  مف (لعؿك

(}ال عراّ ( ـٍ تىٍخميديكفى اًيعى لىعىمككي تىتكًخذيكفى مىصى { فإيكاا لمت  ول ، كككياا ُِٗكى
لمت  ول غروب لـ وذكره  ةد مف اليةاة ، كذكر غوره  يكاا لمرجاّ المةض كهك 

كالمعي  كما تودـ : تتخذكف مصايع راجوف الخمكد كطامعوف (ُ( اليس ض  لواـ((
 . فول

مىا  ف تككف  معي  اج-ّ  ستعااـ ، جعمكا مف ذلؾ ةكلل تعال  : (كى
كةكلل تعال  : (ج تىٍدًرم لىعىؿك المكلى ويٍةًدثي  ىٍعدى { ّويٍدًروؾى لىعىمكلي وىزككك (}ع س : 

( عم   ا اا {ُذىًلؾى  ىٍمرنا(}الطّؽ :   ، كاجستعااـ معاـك  كالصةو   فك (لعؿك
 لول ما ستؤكؿ  (ِ( مؾ دارونا((عمما ة ماا ، كالمعي  في (ع س( (( مح  يّ وج

المعي  في (الطّؽ( : ج وزكك  ، ككذلؾ  ايمكر فمعؿك مف جاّؾ وسع 
 تدرم ما عكاةب ايمكر ، فمعؿ ا وةدث  عد ذلؾ  مرنا 

ةىاؿى ًفٍرعىٍكفي -ْ  وىا   ف تككف  ًكا  ميزلض عس  : كوكلل تعال  : (كى
(}هك  ا لكعىملي  ىٍ مي،ي ايٍس ىابى ٍرةن { كالمعي  : عس    م، ّٔد : هىامىافي اٍ ًف ًلي صى

ييكل  ؛في الممكف  إاـ  ايكاا ج تككف لمترجي  جٌ ةاؿ الزرك ي : كزعـ  ع
( ايتظار ، كج ويتظر  جٌ   في ممكف، فامكا ةكلل تعال  : (لكعىملي  ىٍ مي،ي ايٍس ىابى

فرعكف  ل  ا لل مستةوؿ ، ك جامل اعتود  مكايل ؛ ييكل وعتود في فاطّع 
كاليةاة لـ وذكركا  فك (عس (  (ّ(ا لل الجسموض كالمكاف ، تعال  ا في ذلؾ((

عم   كهي تدؿح ...  فامكا (عس ( فكممض ترجٍّ : ((تجيّ لم ؾ ، ةاؿ ا ف فارس 
مكاف(( وتصرؼ ورد لمرجاّ كةاؿ المرادم : ((كهك فعؿ ج  (ْ( ةرب كاع

                                                 

 . ّٖٗ( ال رهاف ص  ُ(
  .ّٗ/َّ( التةرور كالتيكور  ِ(
 . ّٖٗ( ال رهاف ص  ّ(
 .  ِٕٔ( مواووس المغض ص  ْ(
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ـٍ  ـي اٍلًوتىاؿي كىهيكى كيٍرهه لككي مىٍوكي كا  عاؽ كةد اجتمعا في ةكلل تعال  : (كيًتبى عى
ـٍ كىالٌملي  ـٍ كىعىسى   ىف تيًة حكٍا  ىٍوئنا كىهيكى  ىرا لككي ٍوره لككي كىعىسى   ىف تىٍكرىهيكٍا  ىٍوئنا كىهيكى خى

{) ـي كى ىيتيـٍ جى تىٍعمىميكفى فمـ وذكر اليةاة لػ(عس ( غور  (ُ({((ُِٔال ورة : وىٍعمى
 (ِ(معي  الترجي في المة كب كا  عاؽ في المكركه  ،  كتاتي  لمورب كالديك

لعظ م ترؾ كمعايول ايساسوض : المكصكلوض كال رطوض  ما :-ِٔ
ض مف د  إاؼ  لواا اليةاة معايي مختموكاجستعااموض كاليعي كالتعجب ، كة

اليكرة المكصكفض ، تودمت دراسض هذا المعظ في كتا ي : ج كجكه (ما(   ارها 
كةد كايت  طركةتي لمدكتكراه  عيكاف : (ما( في الور ف   َُِكج يظائر  رةـ 

 .  الكروـ /دراسض يةكوض
م ترؾ كمعايول ايساسوض : المكصكلوض لعظ  مىف )بفت  الميـ( :-ِٕ

ةاة معايي مختموض مف   ارها كال رطوض كاجستعااموض ، كةد  إاؼ  لواا الي
 ف( اليكرة المكصكفض .  (مى 

كمعايول عيد تودمت دراسض هذا الةرؼ ًمف )بكسر الميـ( : -ِٖ
الوكؿ ، كةد  سطت  ّٕ،  رةـ : ج كجكه كج يظائر في كتا ي   هؿ الكجكه 

التكسع في ساعود هيا  هـ ما ذكرتل هياؾ ك إوؼ  لواا  عض المعايي ، في 
 كجزت الكّـ فول في تمؾ الدراسض ، كمف ا الادل كالتكفوؽ دراسض ما 
 كالسداد .
 ف الكروـ  إعض ع ر معي  ، ذكر اليةاة  فك لػ(ًمف( في المغض كالور  

كلممزاكلض  معي  ، ، كل واف الجيس ، كالت عوض  تجيّ لّ تدّفذكركا  يكاا 
لمتعموؿ ، ك معي   ك ، ك معي  (في( ، ك معي  ال اّ ، ك معي  (عم ( ، (عف( 

                                                 

 .   ِْٔ( رصؼ الم ايي ص  ُ(
كالزوادة  ُِٓكا تواف ص  ْٖٖ. كال رهاف ص  ُُٓ/ُ( ويظر : مغيي الم وب  ِ(

 . َُٖ/ٖكا ةساف 
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كفوما واتي دراسض ل كاهد هذه  (ُ( كزائدة، ال دؿ ، كلمعصؿ ، ك معي  (عيد( 
 المعايي الكاردة في كتاب ا عز كجؿ .

 ف تككف ج تداّ الغاوض في المكاف فاي  ميزلض (مذ( كوكلل -ُ 
ـي(}الجاذوض :  اىيك ـٍ جى ذىا سىاىٍلتيميكهيفك { كةكلل تعال  : َُتعال  : (ًمف كىرىاًئًا (كىاًع

(}ايةزاب :  ابو تىاعنا فىاٍساىليكهيفك ًمف كىرىاّ ًةجى { كةكلل تعال  : (كىالمكلي ًمف ّٓمى
 عم  تودور المصدر  جٌ كج تدخؿ عم  الزماف  {َِ ركج : كىرىاًئًاـ محًةوطه(}ال

مى  التكٍوكى  ؽح كما ةاؿ المالوي كوكلل تعال  : (لكمىٍسًجده  يسلسى عى ًؿ وىٍكـو  ىةى ل ًمٍف  ىكك
{ كةاؿ المرادم : ((كصةةل ا ف مالؾ لكذرة َُٗ ىف تىويكـى ًفوًل(}التك ض : 

 (ِ(  كاهده ، كتاكوؿ ال صرووف ما كرد مف  ذلؾ تعسؼ((
ةاؿ الرإي كهك و رح كافوض ا ف الةاجب : ((ةكلل : فػ(ًمف( لّ تداّ  

 (ّ(فػ(ًمف( لّ تداّ((...  ج تداّ الغاوض،  كذورنا ما وجرم في كّماـ  فك (ًمف( 
، ج ورود  ف ووكؿ  افك الصةو   ف تككف (ًمف( في ال كاهد المذككرة لّ تداّ 

 ج تداّ الغاوض 
افى الكًذم  ف تككف ج تداّ الغاوض كايتاائاا -ِ  كوكلل تعال  : (سيٍ ةى

رىاـً  ّن ملفى اٍلمىٍسًجًد اٍلةى ٍكلىلي  ىٍسرىل ً عىٍ ًدًه لىٍو ٍكيىا ةى ً لى  اٍلمىٍسًجًد ايىٍةصى  الكًذم  ىارى
(}ا سراّ :  كومكف دمج هذا الكجل  {ًُلييًروىلي ًمٍف  وىاًتيىا ً يكلي هيكى السكًموعي ال ىًصوري

 مع الكجل ايكؿ  جعماما معنا لّ تداّ 

                                                 

كالصاة ي في فول  َِّ-َُّ( ويظر : تاكوؿ م كؿ الور ف ج ف ةتو ض ص ص  ُ(
كرصؼ الم ايي ص  ِْٗ-ِِٗكايزهوض ص ُِٕ -ُِٔالمغض ج ف فارس ص 

كال رهاف  ِّٕ-ُّٖ/ُكمغيي الم وب  َِّ-َّٖكالجي  الدايي ص  ُّٗ-ّٖٖ
 ِّٕ-ِِٕكا تواف ص  ّٓٓ-ُّٓ/ْك صائر ذكم التمووز  َٕٗ-َُٗص 

 ُٓٔ-ُّٔ/ٖكالزوادة كا ةساف  ْٖٔ-َْٔ/ِكهمع الاكامع 
  َّٖ( الجي  الدايي ص  ِ(
 . ِٔٔ/ْلةاجب (  رح كافوض ا ف ا ّ(
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ـ هدلمعي  عي: كهي كذورنا ما تجيّ  اذا ا ف تككف ل واف الجيس -ّ 
ٍياىا :  عد (ما( ك(ماما( كوكلل تعال   ٍورو مل ا يىيسىٍه ًمٍف  وىضو  ىٍك يييًساىا يىٍاًت ً خى (مى

يىا ٔ ىٍك ًمٍذًماىا(}ال ورة :  رى ةىاليكٍا مىٍامىا تىٍاًتيىا ً ًل ًمف  وىضو للتىٍسةى { { كةكلل تعال  : (كى
(}ايعراؼ :  ا يىٍةفي لىؾى ً ميٍؤًمًيوفى كوكلل جيّ في غورهما { كتًُِّ اىا فىمى

وييىزلؿي كةكلل تعال  : ( {َّ:  الةج(فىاٍجتىًي يكا الرلٍجسى ًمفى ايٍكذىاًف(}تعال  :  كى
(}اليكر :  كةد اجتمعت في هذه ا وض { ًّْمفى السكمىاّ ًمف ًج ىاؿو ًفواىا ًمف  ىرىدو

ا يزاؿ مف  ، فػ(ًمف( ايكل  ج تداّ الغاوض ،  م : ا تداّذّذض معاف كما ةالكا 
 واف الجيس ؛ السماّ ، كالذايوض لمت عوض ،  م :  عض ج اؿ مياا ، كالذالذض ل

 . رىدنا كغور  ىرىد يفك الج اؿ تككف 
، كلاا عّمتاف :  ف وص  كإع ةاؿ الزرك ي : (( واف الجيس  

هي  ف تذكر (الذم( مكإعاا ، ك ف وص  كةكعاا صعض لما ة ماا ، كةوؿ : 
 جياس ، كالمراد  ةدها ، فإذا  ردت كاةدنا مياا  ويتل كوكلل  وئنا تةتل 

تعال  : (فىاٍجتىًي يكا الرلٍجسى ًمفى ايٍكذىاًف( كغورها ، فمما اةتصر عمول لـ وعمـ 
 (ُ(المراد ، فمما صرح  ذكر ايكذاف عمـ  يكاا المراد مف الجيس((

يادنا  ل  التعروؼ اليةاة ةالكا  ػ(ًمف( التي ل واف الجيس است فك   جٌ  
ةاؿ ا ف وعوش : ((كككياا لت ووف الجيس ، كوكلؾ : ذكب مف صكؼ ، ايكؿ 

كخاتـ مف ةدود ، كر ما  كهـ هذا الإرب الت عوض ؛ كلاذا ةميا :  فك مرجعاا 
كذلؾ  ٌف (فىاٍجتىًي يكا الرلٍجسى ًمفى ايٍكذىاًف(  يّ كاةد ، كميل ةكلل تعال   :   ل 

وجب  ف تيجتيب ، ك وكف الموصكد  اججتياب مف  مل ايرجاس سائر ايرجاس 
ك ف ووع مكةعل (الذم(  ج ترل  فك معياه : اعت اره  ف وككف صعض لما ة مل ، ك 

                                                 

 .َِٗ( ال رهاف ص  ُ(
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كيةك (ُ(فاجتي كا الرجس الذم هك كذف كةد ةمؿ  عإاـ ا وض عم  الومب((
 ( ِ(هذا ةاؿ الرإي

 ووف الجيس استدؿ تكةاؿ ا ف عصعكر : ((كالذم زعـ  فك (ًمف( ل
عم  ذلؾ  وكلل تعال  : (فىاٍجتىًي يكا الرلٍجسى ًمفى ايٍكذىاًف(  ج ترل  فك ايكذاف 

يكما  توت   الجيس الذم ة ماا ، فكايكؾ ف ما  عدها و وٌ ل(ًمف( ػكماا رجس ، كاع
اجتي كا الرجس الكذيي ،  م : ةمتى : اجتي كا الرجس الذم هك ايكذاف ، 

(}اليكر : كاستدؿ  ـٍ ا  وكلل تعال  : (كىعىدى المكلي الكًذوفى  مىييكا ًميكي { يفك ٓٓ وإن
المعي  : كعد ا الذوف  ميكا الذوف هـ  يتـ ؛ يفك الخطاب  يكما هك لممؤميوف 

وييىزلؿي ؛ فمذلؾ لـ وتصكر  ةد  ف تككف (ًمف( ت عوإوض ، ككوكلل تعال  : ( كى
(}اليكر : ًمفى السكمىاّ ًمف ًج ىا {  م : مف ج اؿ هي مف  رد ّْؿو ًفواىا ًمف  ىرىدو

،  مكا  ض لاـ في  يّ مف ذلؾكج ةجٌ د ج  عإاا ، فك الج اؿ هي ال رى ؛ ي
ةكلل تعال  : (فىاٍجتىًي يكا الرلٍجسى ًمفى ايٍكذىاًف( فاك وتخرج عم   ف وككف المراد 

مف ايكذاف الرجس الذم هك    الرجس ع ادة الكذف ، فكايكل  ةاؿ : فاجتي كا
 يكل ةد وتصكر  ف  ،  جٌ  الع ادة ؛ يفك المةـر مف ايكذاف   يكما هك ع ادتاا

وستعمؿ الكذف في  ياّ  ك غور ذلؾ مما لـ وةرمل ال ارع ، كتككف (ًمف( 
 ج ترل  فك اجتياب ع ادة  ( ّ(مذماا في ةكلل :  خذتل مف التا كت ، غاوض 

ييكا ايكذاف ا تداؤ  ه كايتااؤه في الكذف ؟ ككذلؾ ةكلل تعال  : (كىعىدى المكلي الكًذوفى  مى
ـٍ  مي ىعكإض كوىودكر الخطاب عاًما لممؤميوف كغورهـ ، ككذلؾ ( ةد تككف (ًمف( ًميكي

( ةد وتصككر وييىزلؿي ًمفى السكمىاّ ًمف ًج ىاؿو ًفواىا ًمف  ىرىدو  ف تككف  ةكلل تعال  : (كى
مي ىعكإض ، كوككف المعي  مذمل  ذا جعمت (ًمف( لت ووف الجيس ، (ًمف( فول 

(ًمفى السكمىاّ(يفك السماّ  (  دجن ًج ىاؿو ًمٍف كذلؾ  اف وككف ةكلل تعال  : (
                                                 

 . َْٔ/ْ(  رح المعصؿ  ُ(
 .ِٗٔ/ْ( ويظر :  رح كافوض ا ف الةاجب  ِ(
 َُِ/ِ( كالتا كت : الصيدكؽ الذم ويةرز فول المتاع ، ويظر : لساف العرب  ّ(
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م تممض عم  الج اؿ التي فواا كايكل ةاؿ : كويزؿ مف ج اؿ في السماّ ، 
كايكل ةاؿ : كويزؿ مف الج اؿ  دؿ  يّ مف  يّ ،  (  دجن كوككف (ًمف  ىرىدو 

مف  رد في السماّ ، كوككف مف ة وؿ ما  عود فول العامؿ مع ال دؿ مذؿ ةكلل 
كٍا ًمف ةىٍكًمًل ًلمكًذوفى اٍستيٍإًععيكٍا ًلمىٍف  مىفى  تعال  : (ةىاؿى اٍلمىأي الكًذوفى اٍستىٍك ىري

(}ايعراؼ :  ـٍ ذ ت  عم  ما{ فإذا  مكف  ف ويخركج جموع ما  كردكه ًٕٓمٍياي
كاستور في (ًمف( كاف  كل  مف  ف ويذ ىت لاا معي  لـ وستور فواا كهك 

 (ُ( الت ووف((
 كةاؿ المرادم : (( واف الجيس يةك : (فىاٍجتىًي يكا الرلٍجسى ًمفى ايٍكذىاًف(
وىٍم ىسيكفى ًذوىا نا خيٍإرنا ملف  مكٍكفى ًفواىا ًمٍف  ىسىاًكرى ًمف ذىهىبو كى كةكلل تعال  : (ويةى

ٍستىٍ رىؽو(}الكاؼ :  ةالكا : كعّمتاا  ف وةسف جعؿ الذم {  ُّسييديسو كىاًع
مكاياا ؛ يفك المعي  : فاجت كا الرجس الذم هك كذف ، كمجوئاا ل واف الجيس 

 كذر موف ، ك يكره داؿ  ل ةكـ مف المتوم اكر في كتب المعر وف ، كة
ايٍكذىاًف( ج تداّ الغاوض كايتاائاا ، المغار ض كةالكا : هي في ةكلل تعال  : (ًمفى 

( فعي مكإع كػ(ًمف( في يةك :  خذتل مف التا كت ، ك مكا ةكلل ( ملف سييديسو
 (ِ( الصعض فاي لمت عوض((

مكٍكفى ًفواىا ًمٍف الجيس  كةاؿ ا ف ه اـ : (( واف يةك ةكلل تعال  : (ويةى
وىٍم ىسيكفى ًذوىا نا خيٍإرن  ٍستىٍ رىؽو  ىسىاًكرى ًمف ذىهىبو كى ال اهد في غور ( ا ملف سييديسو كىاًع

ايكل  فإفك تمؾ (وعيي مف  ساكر( لّ تداّ كةوؿ زائدة ، كيةك : (فىاٍجتىًي يكا 
ف( ل واف الجيس ةكـ كةالكا : هي في يّ (مً الرلٍجسى ًمفى ايٍكذىاًف( ك يكر مج

( لمت عوض  ( ك(ملف سييديسو لّ تداّ ، كالمعي  :  كفي ((ًمفى ايٍكذىاًف((ًمف ذىهىبو
 (ّ(ؼ((كهذا تكمٌ ف  ايكذاف الرجس كهك ع ادتاا ، فاجتي كا م

                                                 

 . ِٓٔ-ِْٔ/ُ(  رح جمؿ الزجاجي  ُ(
 . َُّ-َّٗ( الجي  الدايي ص  ِ(
 .ُّٗ/ُ( مغيي الم وب  ّ(
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عمت ل واف الجيس  مكا  ف فػ(ًمف( ا  ؿ هك الةؽ  تككف لّ تداّ لتي جي
ك(ًمف( التي لّ تداّ هي كما توكؿ : ((زود  فإؿ مف عمرك  ك لمت عوض ، 

يكما  ردت  ف تيعًمـ  فك زودنا وي تدى  في تعإومل مف عمرك كوككف اجيتااّ في  ، كاع
وورب مف ال يّ كودايول  دي  مىف فول فإؿ ،  ذ العادة و تدئ التعإوؿ مما 

يّ (ًمف( ل واف فوكؿ اليةاة  مج( ُ( التي توع فواا المعاإمض((في الصعض 
الرجس  ٌف (فىاٍجتىًي يكا الرلٍجسى ًمفى ايٍكذىاًف( م يي عم  الجيس في ةكلل تعال  : 

فاجتي كا الرجس الذم :  تودور كما تودـ هك الكذف يعسل ، ةتي جعمكا ا وض 
ا ، كلوس الوكؿ ما ةالك فاجتي كا الرجس الذم هك ايكذاف ،  ك ،  هك كذف

ف كاف اسـ  ميل كهك   يكل داخؿ إمف معي  جيس  عـٌ  جيس  جٌ فالكذف كاع
الرجس ، كهذا كاإ  مف كّـ ا ف وعوش يعسل المذككر : ((كذلؾ  ٌف سائر 
ايرجاس وجب  ف تيجتيب ، ك وكف الموصكد  اججتياب مف  مل ايرجاس(( 

((كايكذاف  (ِ( : الصيـ سكاّ كاف مف  خ ب  ك ةجر  ك غوره((فالكذف ((
كؿ تمذاؿ مف خ ب  ك ةجارة   ك ذهب  ك فإض  ك يةاس  عيد العرب :

((ككؿ  (ْ( ((كالرجس : الوذر(( (ّ( كيةكها ، ككايت العرب تيص اا كتع دها((
ع ميل مف ايرجاس ،  م : يك فالكذف رجس ( ٓ(  يّ ويستوذر ميل فاك رجس((

 ك فاجتي كا ، ، فموس المعي   ك التودور : فاجتي كا الرجس الذم هك كذف 
اجتي كا المعي  : ففػ(ًمف( لّ تداّ ك ،  الرجس الذم هك ايكذاف  كما ةالكا

، كاجعمكا اجتيا اا و د  مف ايكذاف ، كايكل عدك ايرجاس ، رجسنا  عد رجس 
كجاز  ف تككف (ًمف( ت عوإوض ،  ذا كاف المراد ايكذاف مي ع ايرجاس ، 

                                                 

 .ِِٔ/ُ(  رح جمؿ الزجاجي  ُ(
 . ْٕٔ( المص اح الميور ص  ِ(
 . ُّٓ/ُٓ( لساف العرب  ّ(
 .ِّٕ( مواووس المغض ص  ْ(
 .ُِٗ( المص اح الميور ص  ٓ(
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ـ ككذلؾ ةكلا، رجاس اجةتصار عم  اجتياب ايكذاف ، التي هي  عض اي
ذكب م يي عم   فك ال: ذكب مف صكؼ ،   افك (ًمف( ل واف الجيس في المذاؿ

 ؿ هذا المذاؿ ، كالةوووض  يكل ما  رود جعؿ الذكب هك الصكؼ ، هك الصكؼ 
ما ويسج ميل الذكب ،  م : عم   فك المراد مف الذكب  ج ومكف فامل  جٌ 

، فتككف  ك ك ر  ك ةرور كغور ذلؾ  ل  يكل مف  صكؼ كلوس مف ةطف ةما
(ًمف( ت عوإوض ؛ يفك الصكؼ كاةد مما وييسج ميل الذكب ، ككذلؾ المذاؿ : 

ةدود ، فموس المراد الخاتـ   كمل كصواغتل ،  يكل مف  ةدود ،  ؿ خاتـ مف 
كايلماس العإض ب ك المراد معديل  يكل مف ةدود ، كالمعادف  يكاع : مياا الذه

؛ يفك الةدود  عض المعادف ، ككذلؾ ةكلل كالةدود ، فتككف (ًمف( ت عوإوض 
( فإفك ايساكر تككف مف معادف مختمعض ،  كالذهب  تعال  : ( ىسىاًكرى ًمف ذىهىبو
ٍستىٍ رىؽو( كالذواب   عإاا ، ككذلؾ ةكلل تعال  : (ًذوىا نا خيٍإرنا ملف سييديسو كىاًع

 م ض مختمعض كالسيدس كا ست رؽ  عإاا .تككف مف  ة
وييىزلؿي ًمفى السكمىاّ ًمف ًج ىاؿو ًفواىا   المرادك  الج اؿ في ةكلل تعال  : (كى

( السةب التي  ي لات  الج اؿ ًمف  ىرىدو
صخر  فك هذه الج اؿ لوست مف   جٌ  (ُ(

( لمت عوض ك(مً  ك مف مع ف( ايكل  دف  ؿ هي مف  ىرىد ، فتككف (ًمف  ىرىدو
 .لّ تداّ كالذايوض  دؿ مف ايكل  

فكؿ (ًمف( ةوؿ  ايكاا ل واف الجيس  يكما هي لّ تداّ  ك لمت عوض ، 
ةكلل في لّ تداّ (ًمف ذىمىرىةو( جاّ في الدر المصكف  فك كهذا ما ةالكا  ل 

ٍزةان ةىاليكٍا هىػذىاتعال  : ( ًزةيكٍا ًمٍياىا ًمف ذىمىرىةو رل (}ال ورة :  كيمكمىا ري ًزٍةيىا ًمف ةىٍ ؿي الكًذم ري
كالمراد جيس الذمر ا تداّ مف  كؿ ذمرة في هذا الجيس ، كالمعي  :  (ِ({ِٓ

ا  فك ض ذمرة كايت ةالكا ، كمما رزةكا مف ذمرة  وٌ  ٍوًر( كجاّ فول  وإن (((ًمٍف غى

                                                 

 .َُِ-َِٗ/ٖ( ويظر : التةرور كالتيكور  ُ(
 .ُِٓ/ُ( ويظر : الدر المصكف  ِ(
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ّو (ُ(ج تداّ الغاوض(( ٍوًر  ىٍي ًمويكا ًمٍف غى ـٍ خي ـي في ةكلل تعال  : ( ى ـٍ هي  ى
اًلويكفى  مت عوض في ةكلل تعال  : ل فك (ًمٍف  وىضو(  فولكجاّ  {ّٓ(}الطكر : اٍلخى

ا يىيسىٍه ًمٍف  وىضو( (مى
كالصةو   يكاا لّ تداّ ، كالمراد جيس ا وات ا تداّ  (ِ( 

 تً  وكض  وضو كايت ياٍ مف  كؿ  وض في هذا الجيس ، كالمعي  : ما ييسه مف  وض 
دو اؿ الةم ي في ةكلل  تعال   : (كى  خور مياا ، كة اًف ًمٍف  ىةى ا ويعىملمى (}ال ورة : مى

( وعوده {َُِ دو ((ًمف : زائدة لتاكود اجستغراؽ ج لّستغراؽ ؛ يفك ( ىةى
كهذا مف الكهـ الذم  (ّ(  خّؼ : ما جاّيي مف رجؿ ، فإيكاا زائدة لمتككود((

ك( ةد( تعود فك (رجؿ( تعود جيس الرجاؿ ، كةع فول اليةاة كالمعسركف  ي
، ك(مف( لّ تداّ ، كالمراد جيس ايةد الذم و مؿ جيس الرجاؿ كاليساّ 

الجيسوف ، كالمعي  : كما وعمماف مف رجؿ  مك رجؿ كاف ، كما وعمماف مف 
ا امر ة  وكض امر ة كايت  في ةكلل  فك (ًمف( ل واف الجيس ، كجاّ فول  وإن

(}ايعراؼ : تعال   : (كى  ديكًرًهـ ملٍف ًغؿٍّ كالصةو   يكاا  (ْ({ّْيىزىٍعيىا مىا ًفي صي
كالمراد جيس الغؿ ، ا تداّ مف  كؿ غؿ في هذا الجيس ، لّ تداّ ، 

 كالمعي  : كيزعيا ما في صدكرهـ مف غؿٍّ  مك غؿ كاف .
كةاؿ ا ف ه اـ : ((كفي كتاب المصاةؼ ج ف ايي ارم  فك  عض  
اًت ًمٍيايـ تمسؾ  وكلل تعال  : ( الزيادةض اًلةى كىعىدى المكلي الكًذوفى  مىييكا كىعىًمميكا الصك

ا(}العت  :   { في الطعف عم   عض الصةا ض ، كالةؽٌ ِٗمكٍغًعرىةن كى ىٍجرنا عىًظومن
ةكلل كمذمل ،  فك (ًمف( فواا لمت ووف ج لمت عوض ،  م : الذوف  ميكا هـ هؤجّ 

ا ىايـي اٍلوىٍرحي ًلمكًذوفى  ىٍةسىييكٍا تعال  : (الكذً  آ  ىصى ا يكٍا ًلٌمًل كىالركسيكًؿ ًمف  ىٍعًد مى وفى اٍستىجى
ـٍ كىاتكوىكٍا  ىٍجره عىًظوـه } كةكلل (( ؽو { ككماـ مةسف كمتك ُِٕ ؿ عمراف : ًمٍياي

                                                 

 .ٕٕ/َُ( الدر المصكف  ُ(
 .ٕٓ/ِالمصكف( ويظر : الدر  ِ(
 .ّٔ/ِ( الدر المصكف ّ(
 .ِّّ/ٓ( الدر المصكف ْ(
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ـٍ وىيتىايكٍا عىمكا وىويكليكفى لىوىمىسكفك الكًذوفى كىعىري تعال  :  ف لك كٍا ًمٍيايـٍ عىذىابه (كىاًع
 (ُ( اـ كعار((وكؿ فواـ ذلؾ كمٌ مفال { ّٕ ىًلوـه(}المائدة : 

( في التي في سكرة  ؿ  ـٍ ةاؿ الزمخ رم في تعسور ( ىٍةسىييكٍا ًمٍياي
ًمميكا  عمراف ((مف : لمت ووف مذماا في ةكلل تعال  : (كىعىدى المكلي الكًذوفى  مىييكا كىعى

اًت ًمٍيايـ  اًلةى { يفك الذوف استجا كا  ِٗمكٍغًعرىةن كى ىٍجرنا عىًظومنا(}العت  : الصك
فاي كوكلل تعال  : (فىاٍجتىًي يكا  (ِ( كالرسكؿ ةد  ةسيكا كماـ كاتوكا ج  عإاـ((

كٍا ةاؿ : ((ك(ًمف( ك (ّ( الرلٍجسى ًمفى ايٍكذىاًف( في ةكلل تعال  : (لىوىمىسكفك الكًذوفى كىعىري
) ـٍ لم واف كالتي في ةكلل تعال   : (فىاٍجتىًي يكا الرلٍجسى ًمفى  {ّٕائدة : }المًمٍياي

ّك ايٍكذىاًف(   اـ عذاب  لوـ ؟ ةمتي : في  ةامض الظاهر ةوؿ : لومسيٌ  فإف ةمتى فا
في ةكلل تعال  : (لىوىٍد  مواـ المإمر فائدة ، كهي تكرور ال اادة عمواـ  الكعر
(}المائدة :  ـى ٍروى { كفي ال واف فائدة ِٕكىعىرى الكًذوفى ةىاليكٍا ً فك الٌملى هيكى اٍلمىًسو ي اٍ في مى

(  يكاـ  مكاف مف الكعر ، ك  خرل  ـٍ كٍا ًمٍياي هي ا عّـ في تعسور (الكًذوفى كىعىري
اب  لوـ ،  م : يكع الذوف كعركا مف اليصارل خاصض عذ كالمعي  : لومسفك 

كما توكؿ :  عطيي ع روف مف الذواب ترود مف الذواب  دود ايلـ مف العذاب 
خاصض ج مف غورها مف ايجياس التي وجكز  ف  وتياكلاا (ع ركف( كوجكز 

؛ يفك سفك الذوف  وكا عم  الكعر مياـ م ف تككف لمت عوض عم  معي  : لو
كذورنا مياـ تا كا مف اليصرايوض((
 )ْ)  

ا يكٍا ًلٌمًل تعسور في ةاؿ الط رم  ةكلل تعال  : (الكًذوفى اٍستىجى
((وعيي  ذلؾ جؿ ذياؤه ، ك فك ا ج وإوع  جر  {ُِٕكىالركسيكًؿ(( ؿ عمراف : 

المؤميوف المستجو وف  كالرسكؿ مف  عد ما  صا اـ الجركح كالكمكـ ( عد 
                                                 

  ُّٗ/ُ( مغيي الم وب  ُ(
  ُّْ/ُ( الك اؼ  ِ(
 . ِٕٓ/ٗ( ويظر : الدر المصكف  ّ(
 . ُٓٔ-َٓٔ/ُ( الك اؼ  ْ(
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يكما عي  ا تعال  ذكره ذلؾ الذوف ات عكا رسكؿ ا  ل  ةمراّ  معركض  ةد( كاع
في طمب العدك   ي سعواف كمف كاف معل مف م ركي (اسـ مكإع( ايسد 

، كذلؾ  فك   ا سعواف لمكا ايصرؼ عف  ةد خرج  ةروش ميصرفاـ عف  ةد
رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ في  ذره ةت   م، ةمراّ ايسد ، كهي عم  

((كعف  (ُ(  عد ذمايوض   مواؿ مف المدويض ، لورل الياس  فك  ل ك صةا ل ةكة((
ةالت لع د ا  ف  ه اـ  ف عركة عف   ول عف عائ ض رإي ا عياا  يكاا

ممف    ا  كر كالز ور ييفك   اؾ كجدؾ ، تع ور : وا ا ف  ختي ،   ما كا  الز 
ا ىايـي  آ  ىصى ا يكٍا ًلٌمًل كىالركسيكًؿ ًمف  ىٍعًد مى ةاؿ ا تعال  فواـ : (الكًذوفى اٍستىجى

)) ةد ((ةاؿ المعسركف : لمكا ايصرؼ   ك سعواف ك صةا ل مف  ك (ِ(اٍلوىٍرحي
ةموؿ تركتمكهـ ارجعكا  : ةتمتمكهـ ةت   ذا لـ و ؽ  جٌ  يدمكا ، كةالكا

فاستاصمكهـ ، ف م، ذلؾ رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ ، فاراد  ف ورهب 
،  عواف سالعدك كورواـ مف يعسل ك صةا ل ةكة ، فيد اـ لمخركج في طمب   ي 

 وف الذوف استجا كا ككاف مف (ّ(فايتدب عصا ض مياـ مع ما  اـ مف الجركح((
: ((  ك  كر كعمر كعذماف كعمي رإي ا فخرجكا   كرسكلل ةوف ايتيًد كا

ك(ًمف( في  (ْ( عياـ كياس مف  صةاب رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ((
ا يكٍا  ا ، كالمعي  في ةكلل تعال  : (الكًذوفى اٍستىجى هذه ال كاهد هي لّ تداّ  وإن

ًظوـه ًلٌمًل كىالركسيكًؿ مً  ـٍ كىاتكوىكٍا  ىٍجره عى ا ىايـي اٍلوىٍرحي ًلمكًذوفى  ىٍةسىييكٍا ًمٍياي آ  ىصى ف  ىٍعًد مى
{  فك الذوف  ةسيكا كاتوكا وككف لاـ  جر عظوـ عم   ف ُِٕ} ؿ عمراف : 

، فود  عاد الكّـ عمواـ وككيكا ة ؿ ذلؾ مف الذوف استجا كا  كالرسكؿ 
( لوككف ايجر العظوـ و تدئ  اـ ة ؿ  ف ومرٌ  وكلل : ( ىٍةسىييكٍا ًمٍياي  عم   ـٍ

                                                 

 . َِِ/ْ( جامع ال واف  ُ(
 . ِِِ/ْ( جامع ال واف  ِ(
 . ِٓٓ/ُ( الكسوط في تعسور الور ف المجود  ّ(
 . ُُٗ/ِ( تعسور الور ف العظوـ ج ف كذور  ْ(



1623 

 

،  ذا ذلؾ الذكاب  ذا  ةسيكا كاتوكا وككف لاـ في زماياـ ك فك الياس غورهـ ، 
كايكا  لك ايتد كا كما ايتد كا ،  كمذؿ  كلئؾ مستعدوف  ف وستجو كا كايكا 

عم  مر العصكر كايجواؿ في  ،موتدوف  اـ استجا كا ليةك ما استجا كا لل 
كجعؿ هذا ايمر جارونا عمواـ  ةت  ةواـ الساعض ، كفي هذا  كؿ  رض كزماف

رسكؿ ا  صم  ا عمول  ةوف يد اـ كؿ مرة ذياّ عظوـ لمذوف استجا كا 
ييكاـ جعماـ الطموعض في هذه الوإوض كالودكة في اجستجا ض كيوؿ ؛ كسمـ 

 ايجر العظوـ .
مى  تعال  : (ل كذلؾ ةكلك  مكده ركسيكؿي المكًل كىالكًذوفى مىعىلي  ىً دكاّ عى محةى

ـٍ  ّن ملفى المكًل كىًرٍإكىاينا ًسومىاهي دنا وىٍ تىغيكفى فىٍإ ـٍ ريككعنا سيجك مىاّ  ىٍويىايـٍ تىرىاهي اٍلكيعكاًر ريةى
ـٍ ًفي التك  ذىمياي كًد ذىًلؾى مى كًهًاـ ملٍف  ىذىًر السحجي ٍرعو ًفي كيجي ـٍ ًفي اييًجوًؿ كىزى ذىمياي مى ٍكرىاًة كى

ـي  ركاعى ًلوىًغوظى ً ًا مى  سيكًةًل ويٍعًجبي الزح رىهي فىاٍستىٍغمىظى فىاٍستىكىل عى  ىٍخرىجى  ىٍطاىهي فىآزى
اًت ًمٍيايـ مكٍغًعرىةن كى ىٍجرنا  اًلةى ًمميكا الصك ييكا كىعى اٍلكيعكارى كىعىدى المكلي الكًذوفى  مى

{ فػ(ًمف( لوست ل واف الجيس ، كما ةالكا   ؿ هي لّ تداّ ِٗمنا(}العت  : عىًظو
كتعسورها عم  يةك ما تودـ ، كالمعي  هيا :  فك الذوف  ميكا كعممكا 

كما كصعكا في الصالةات  لاـ مغعرة  ك جر عظوـ عم   ف وككيكا ة ؿ ذلؾ 
مىاّ  ى  مى  اٍلكيعكاًر ريةى ( فود  عاد الكّـ عمواـ  داوض هذه ا وض ( ىً دكاّ عى ـٍ ٍويىاي

اًت ًمٍيايـ(  ك كايكا عم   اكمتاـ ةت  ةواـ الساعض ،  اًلةى ًمميكا الصك  وكلل : (كىعى
  تعسكر  اةي ال كاهد كعم  هذا اليةك 

ٍيايـ مكف كىمكـى الٌملي(}ال ورة :  ف تككف لمت عوض كوكلل تعال  : -ْ  (مل
ا تييًعويكٍا ًمف (لىف { كةكلل تعال  : ُّٓ مى تك  تييًعويكٍا ًممكا تيًة حكفى كى تىيىاليكٍا اٍلً رك ةى

ًموـه(} ؿ عمراف :  ّو فىًإفك الٌملى ً ًل عى { كةاؿ المالوي : ((كتةتمؿ (ًمف( ِٗ ىٍي
ّىجن طىول نا ـي الٌملي ةى ةىكي زى كيميكٍا ًممكا رى  {  ف وككفٖٖ(}المائدة : في ةكلل تعال  : (كى

ككذورنا ما تورب التي لمت عوض مف التي   :   عض ما رزةكـ ا ، المعي
عوض  معي  خعي ، كهك  فك التي لمت   جٌ الجيس ، ةت  ج ويعركؽ  وياما  ل واف
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تيودكر   عض ، كالتي ل واف الجيس تيوىدكر  تخصوص ال يّ دكف غوره 
ا  ف كؿ (ًمف( ةوؿ كالصةو  كالظاهر  يكاا لمت عوض ، كةد  وكيك  (ُ( فاعممل((

  ك لمت عوض . يكاا ل واف الجيس فإيكما هي لّ تداّ 
: ةالكا  مجيّ (ًمف(  معي   ف تككف لممزاكلض  معي  (عف( -ٓ 

ٍوؿه للٍموىاًسوىًض ةيميك يايـ ملف ًذٍكًر المكًل(}الزمر : ةكلل تعال  : (عف( في  { ِِ(فىكى
لّ تداّ لتعود  فك ما  عد ذلؾ مف العذاب   د  يكاا في ((هذه ا وض كالصةو  

كا  ٍوؿه للمكًذوفى كىعىري ، ككافك هذا الوائؿ وعمؽ معياها  ػ(كوؿ( مذؿ ةكلل تعال  : (فىكى
ا  مجوئاا  معي  (عف( في (ِ((({ًِٕمفى اليكاًر(}ص :  ةكلل تعال  : كةالكا  وإن

(}ةروش :  (الكًذم  ىٍطعىمىايـ ملف جيكعو كى مىيىايـ ملفٍ  ٍكؼو ا  يكاا  {ْخى كالصةو   وإن
، ةاؿ ا ف وعوش : ((كتوكؿ :   طعمل مف جكع ، كعف جكع ، فإذا لّ تداّ 

ذا جئت  جئت  ػ(ًمف( كايت ج تداّ الغاوض ؛ يفك الجكع ا تداّ ا طعاـ ، كاع
 (ّ( ػ(عف( فالمعي   فك ا طعاـ صرؼ الجكع ؛ يفك (عف( لما عدا ال يّ((

فمعي  :  طعمل مف جكع ،  يكل كاف جائعنا ((كر فاإؿ السامرائي  الدكتةاؿ ك 
،  فود وككف  طعمل كلـ و  علفاطعمل ، كلوس معياه  يكما   عد الجكع عيل ، 

كسواه كلـ وركه ،  م : لـ و عد الظما عيل ، كلكفك  م : لـ و عد الجكع عيل ، 
السوي كاف مف ةالض الظما،  المعي  :  يكل كاف ظامئنا فسواه ،  م : ا تداّ

 م :  كؿ ما يزؿ الماّ يزؿ عم  ظما ، فالظما كاف ا تداّ لمسوي ، كلوس 
 (ْ( معياه :   عد الظما عيل((

ال اّ : ةالكا  مجوئاا  معي  ال اّ في ةكلل تككف  معي   ف  -ٔ 
ٍمًعًل وىٍةعىظيكيىلي ًمٍف  ىٍمًر الٌمًل(}الرعد : تعال  :  ًمٍف خى (لىلي ميعىول ىاته ملف  ىٍوًف وىدىٍوًل كى

                                                 

 . ّٖٗ( رصؼ الم ايي ص  ُ(
 .ُِّ/ُ( مغيي الم وب  ِ(
 َِٓ/ْ(  رح المعصؿ  ّ(
 . ْٕ/ّ( معايي اليةك  ْ(
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 (ُ(كالتودور : وةعظكيل  امر اكال اهد (وىٍةعىظيكيىلي ًمٍف  ىٍمًر الٌمًل( { ُُ
، كةد تياكلت دراسض  كالةوووض  فك (ًمف( في هذا المكإع  اةوض عم  معياها

ك سطت الوكؿ فول  ّٕد في كتا ي : ج كجكه كج يظائر  رةـ هذا ال اه
ةاؿ العراّ : ((كالمعو ات مف  مر ا عز كجؿ وةعظكيل ، كلوس كيصل : ((

وةعظ مف  مره ،  يكما هك تودوـ كتاخور ، كا  عمـ ، كوككف كوةعظكيل ذلؾ 
عو ات مف كالتودور عيده : لل م (ِ( الةعظ مف ا ك امره ك إذيل عز كجؿ((

 مر ا مف  وف ودول كمف خمعل وةعظكيل ، كةاؿ   ك ع ودة (( م :  امر ا 
كجاّ في جامع ال واف لمط رم : ((مع كؿ  يساف ةعظض (ّ(وةعظكيل مف  مره((

كخمعل ، فإذا جاّ  مّئكض  وةعظكيل مف  وف ودول ...وةعظكيل مف  مر ا 
هذا المكإع : الةرس الذم  ؿ عي   المعو ات في ...  ةدره خمكا عيل

هك السمطاف ... المكاكب مف  وف ودول كمف خمعل ...  وتعاةب عم  ايمور
ك فك المعو ات مف  وف ودول ... المةركس مف  مر ا ، كهـ  هؿ ال رؾ 

اد ذـ  خ ر  فك ا ، تعال  ذكره ،  ذا  ر ...  كمف خمعل ، هي ةرسل كجّكزتل
كةكلل  : (وىٍةعىظيكيىلي ًمٍف  ىٍمًر الٌمًل( اختمؼ ـ ...  وكـ سكّنا لـ ويععاـ ةرسا

 هؿ التاكوؿ في تاكوؿ هذا الةرؼ عم  يةك اختّفاـ في تاكوؿ ةكلل تعال  : 
( فمف ةاؿ : المعو ات هي المّئكض ، ةاؿ : الذوف وةعظكيل مف  (لىلي ميعىول ىاته

ا المّئكض ، كمف ةاؿ : المعو ات هي الة رس كالجّكزة مف  مر ا هـ  وإن
 يي  دـ ، ةاؿ : الذوف وةعظكيل مف  مر ا هـ  كلئؾ الةرس ، كاختمعكا 

                                                 

-ٖٓٓ/ُ، كتةووػػػؽ  ػػػدوع  َِّ-ُّٗ/ِ( ويظػػػر : الموتإػػػب لمم ػػػرد تةووػػػؽ هػػػركف  ُ(
،  َِٕمكعػػػػػكم ص ، كالكموػػػػػات لِّٗ، كايزهوػػػػػض فػػػػػي عمػػػػػـ الةػػػػػركؼ لماػػػػػركم ص  ٕٖٓ

 .َْٗكال رهاف في عمـك الور ف لمزرك ي ص 

 . ّٗٔ/ُ( معايي الور ف  ِ(

 . ُِٓ( مجاز الور ف ص  ّ(
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ا في معي  ةكلل تعال  : (وىٍةعىظيكيىلي ًمٍف  ىٍمًر الٌمًل( فواؿ  عإاـ : ةعظاـ   وإن
فالمعو ات ...  اه مف  مره ، كةاؿ  عإاـ : وةعظكيل مف  مر ا  امر ا وٌ 

ووكؿ ا عز كجؿ : وةعظكيل مف  مرم ...  هي المّئكضهي مف  مر ا ، ك 
لل ، كما لاـ مف  دكيل مف كاؿ ، كةاؿ  ، فإيي  ذا  ردتي  وكـ سكّنا فّ مردٌ 

، كمف و غي   خركف : معي  ذلؾ وةعظكيل مف   مر ا ، ك مر ا الجفح 
...  يلكا  ويل ك و ذاه كمكركهل ة ؿ مجيّ ةإاّ ا ، فإذا جاّ ةإاؤه خمك 

لل ممؾ مككؿ وةعظل في يكمل كووظتل  جاهد  يكل ةاؿ : ما مف ع د  جٌ عف م
 ةاؿ : كراّؾ ،  جٌ  ، فما مياـ  يّ واتول وروده  جٌ مف الجف كا يس كالاكاـ 
عف كعب اية ار ةاؿ : لك تجمك  ج ف  دـ كؿ ...   وئنا  إذف ا فوصو ل

ساؿ كةٍزف ، لر ل عم  كؿ  يّ مف ذلؾ  واطوف ، لكج  فك ا كككؿ  كـ 
 )) طلٍعتـي   (ُ(مّئكض وذ حكف عيكـ في مطعمكـ كم ر كـ كعكراتكـ  ذف لىتيخي

اه مف  مر ا ،  م : مما كةاؿ الزجاج : ((المعي  : ةعظاـ  وٌ  
كةاؿ الزمخ رم :  (ِ(تعال   ل ج  يكاـ وودركف  ف ودفعكا  مر ا((  مرهـ ا

((كلوس (مف  مر ا(  صمض لمةعظ ، كايكل ةوؿ لل معو ات مف  مر ا ،  ك 
 ك ... وةعظكيل مف  جؿ  مر ا ،  م : مف  جؿ  فك ا  مرهـ  ةعظل 

التاـ ر اـ  ف ومامل وةعظكيل مف  اس ا كيومتل  ذا  ذيب  دعائاـ لل كمس
رجاّ  ف وتكب كويوب ، كةوؿ : المعو ات الةرس كالجّكزة ةكؿ السمطاف 
وةعظكيل في تكهمل كتودوره مف  مر ا ،  م : مف ةإاواه كيكازلل ،  ك عم  

كةاؿ ا ف عطوض ؛ (((وىٍةعىظيكيىلي ًمٍف  ىٍمًر الٌمًل( وةتمؿ  ف وككف (ّ( التاكـ  ل((

                                                 

 .ُّْ-ُّٗ/ُّ( جامع ال واف  ُ(

عرا ل  ِ(  . ُُٓ/ّ( معايي الور ف كاع

 . ْٖٗ-ْٕٗ/ِ( الك اؼ  ّ(
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( ، كوةتمؿ  ف وككف المعي  : وةعظكيل مف كؿ ما جرل صعض لػ(ميعىول ىاته 
 (ُ( الودر  ايدفاعل ، فإذا جاّ المودكر الكاةع  سمـ المّر  لول((

كا ف الجكزم الذم عوكف جعؿ (ًمف(  معي  ال اّ في اليزهض كالميتخب  
اه ةاؿ في تومودنا لمواتؿ في اي   (ِ( في ةكلل تعال  : (وىٍةعىظيكيىلي ًمٍف  ىٍمًر الٌمًل(

 تعسوره : ((كفي ةكلل تعال  : (وىٍةعىظيكيىلي ًمٍف  ىٍمًر الٌمًل( س عض  ةكاؿ : 
  ةدها : وةرسكيل مف  مر ا . 
فوككف التودور : هذا الةعظ مما ...  كالذايي : ةعظاـ لل مف  مر ا 

  مرهـ ا  ل .
وكـ مواـ ةاؿ المغكوكف : كال اّ ت... كالذالث : وةعظكيل  امر ا  
 (ًمف( .
 كالرا ع : وةعظكيل مف الجف .  
في الكّـ تودومنا كتاخورنا ، كالمعي  : لل معو ات مف  كالخامس :  فك  

  مر ا وةعظكيل.
... كالسادس . وةعظكيل يمر ا فول ، ةت  وسممكه  ل  ما ةدر لل  

ةت   ذا جاّ كركل عكرمض عف ا ف ع اس  يكل ةاؿ : وةعظكيل مف  مر ا ، 
 الودر خمكا عيل .

 (ّ( كالسا ع : وةعظكف عمول الةسيات كالسوئات(( 
كةاؿ الورط ي : ((في تاكوؿ (وىٍةعىظيكيىلي ًمٍف  ىٍمًر الٌمًل( كجااف :  

 ةدهما : وةعظكيل مف المكت ما لـ وات  جؿ ، ةالل الإةاؾ ، الذايي : 

                                                 

 . َُّ/ّ( المةرر الكجوز  ُ(

 .ِِْرة العوكف ص كميتخب ة ِٖٕ( ويظر : يزهض ايعوف ص  ِ(

 .ِّٗ-ِّٖ/ْ( زاد المسور  ّ(
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ةالل   ك  مامض ككعب وةعظكيل مف الجف كالاكاـ المؤذوض ما لـ وات ةدر 
 (ُ( اية ار ، فإذا جاّ المودكر خمكا عيل((

فوكؿ مف ةاؿ  افك (ًمف( جاّت  معي  ال اّ تةروؼ لمغض كلمتعسور،   
كهك ةكؿ مف لـ وتةوؽ مف ةكلل ، كلـ ومعف اليظر في تعسور ا وض كدراستاا 

لك  راد معي   ييكل س ةايلفاي هيا لّ تداّ ، ؛ فػ(ًمف(  اةوض عم  معياها ؛ 
    (ِ( ((ّ لجاّ  معظاا كةاؿ :  امر اال ا

كحى ًمٍف : ( كةالكا  مجوئاا  معي  ال اّ في ةكلل تعال   ويٍمًوي الرح
 (ّ(ج تداّ معياها كمعياها اكالصةو   يكاا {  م :  امره ، ُٓ ىٍمًرًه(}غافر : 

ا  مجوئاا  معي  ال اّ في ك  كحي ًفواىا ةالكا  وإن ةكلل تعال  : (تىيىزكؿي اٍلمىًّئكىضي كىالرح
تك  مىٍطمىًع اٍلعىٍجًر(}الودر : ًْ ًإٍذًف رى لًاـ ملف كيؿل  ىٍمرو }  ؿ { ٓ-ْ{ سىّـه ًهيى ةى

ا  مجوئاا  معي  ال اّ في ك هي  معياها كال اهد السا ؽ لّ تداّ ،  ةالكا  وإن
كفى ًمف  (}ال كرل : ةكلل تعال  :  (وىيظيري ًعيٍّ كالصةو   يكاا عم   {ْٓطىٍرؼو خى
ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي : ((كوترج  عيدم  (ْ( ا اا لّ تداّ  ك ت عوإوض

 يكاا لمت عوض  م : ويظركف   عض طرفاـ ، كهك المياسب لم اد الذؿ الذم 
  (ٓ( هـ فول((
  : معي  (عم ( : ةالكا  مجوئاا  معي  (عم ( في ةكلل تعال-ٕ 

ٍريىاهي ًمفى اٍلوىٍكـً الكًذوفى كىذك يكا ً آوىاًتيىا(}ايي واّ :  يىصى ، ةاؿ  الوكـ {  م : عم ٕٕ(كى
ٍريىاهي( يىصى ( فول  كجل ،  ةدها :  ف ويإمكف (ى  الةم ي : ((ةكلل (ًمفى اٍلوىٍكـً

                                                 

 .ُُِ/ٗ( الجامع يةكاـ الور ف  ُ(

 .ّٕ( ج كجكه كج يظائر رةـ  ِ(

 .ّْٔ/ٗ( ويظر : الدر المصكف  ّ(

 . ْٔٓ/ٗ( ويظر : الدر المصكف  ْ(

 َٕ/ّ( معايي اليةك  ٓ(
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ملف  ػ كالذايي :  فك  معياه تعدل تعدوتلمعي  : ميعياه كعصمياه فممكا إي
( مطاكعل (ايتصر( فتعدل تعدوض ما طاكعل ، كالذالث :  فك (ًمف(  (يصرى

كةد رجك  الدكتكر فاإؿ السامرائي  (ُ(  معي  (عم ( ،  م : عم  الوكـ((
كجل التإموف فواؿ : ((كةوؿ : هي عم  التإموف ، كهك  رج   دلوؿ ةكلل 

ريًيي مً  وىا ةىٍكـً مىف وىيصي (}هكد : تعال  : (كى كفى ّى تىذىككري ـٍ  ىفى { َّفى الٌمًل ً ف طىرىدتحاي
رييىا ًمف  ىٍاًس المكًل(}غافر :  { كج وص   ف تككيا ِٗكةكلل تعال  : (فىمىف وىيصي

فود جاّ الدكتكر العاإؿ  دلوؿ ةكم عم   فك (ًمف( ج  (ِ(  معي  (عم (((
وىا لعدـ صةض هذا المعي  في ةوص   ف تككف  معي  (عم (  كلل تعال  (كى

ريًيي ًمفى الٌمًل( ييكل ج وص ٌ   ف وككف : مف ويصريي عم  ا ،  ةىٍكـً مىف وىيصي
غض ، كو وي كل   الدكتكر العاإؿ  ف وستعود مف هذه الةجض الدامككاف ايى 

 يكل  جاز  ف تككف  معي  (عم (  التإموف ، كما  دراؾ  (ًمف( عم   ا اا  جٌ 
كاف وي غي يستاذيا العاإؿ  ف ووكؿ  ل ؛ يفك التإموف   ما التإموف ؟! كما

كالةوووض  فك (ًمف( عم   ا اا ، كلوس هياؾ مطوض العجزة كالمستسمموف ، 
، فود تياكلت يعسل كتكر العاإؿ تإموف ، كهذا ما استيتجياه مف كّـ الد

هذا ال اهد  الدراسض في كتا ي : اليصب عم  يصب الخافض كالتإموف مف 
 دع اليةاة كالمعسروف ، الم ةث السادس /المطمب الذالث ، تةت عيكاف : 

ةاؿ الدكتكر ((التإموف ك ّغض الور ف الكروـ ، فود ةمت هياؾ ما يصل : 
الجمع  وف معيووف  وف غرض  ّغي لطوؼ ، كهكمفممتإفاإؿ السامرائي : 

 اخصر  سمكب ، كذلؾ  ذكر فعؿ ، كذكر ةرؼ جر وستعمؿ مع فعؿ  خر 
فتكسب  ذلؾ معيووف ، معي  الععؿ ايكؿ كمعي  الععؿ الذايي ، كذلؾ يةك 

ٍريىاهي ًمفى اٍلوىٍكـً الكًذوفى كىذك يكا(}ايي واّ : يىصى { فود ذهب ةـك ٕٕةكلل تعال  : (كى

                                                 

 . ُْٖ/ٖ( الدر المصكف  ُ(

 . َٕ/ّ( معايي اليةك  ِ(
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عي  (عم ( كهذا فول يظر ؛ فإفك هياؾ فرفنا في المعي   ل   فك (مف( هايا  م
 وف ةكلؾ : يصره مف ، كيصره عمول ؛ فاليصر عمول وعيي التمكف ميل 

(}التك ض :  ـٍ مىٍوًا ـٍ عى ٍركي وىيصي ـٍ كى ويٍخًزًه { كةاؿ ُْكاجستعّّ كالغم ض ةاؿ تعال  : (كى
{) مى  اٍلوىٍكـً اٍلكىاًفًروفى ٍريىا عى {  م : مكىيكا مياـ  ِٖٔال ورة : تعال  :  (فىايصي

وياه مياـ ،  كلوس هذا معي  يصره ميل ،  مكا يصرياه مياـ ، فإيكل  معي  يجك
( }هكد : ريًيي ًمفى الٌمًل ً ف طىرىدتحايـٍ وىا ةىٍكـً مىف وىيصي { فموس َّةاؿ تعال  : (كى

مكؿ تا (ُ(المعي  : مف ويصريي عم  ا ،  ؿ مف ويجويي كوميعيي ميل(( 
ف( دلكٍت عم  معياها الذم كإعت لل ، ك يكاا لوست  معي  كوؼ  ككد  فك (مى 

(عم ( ك ةكؿ ج ةاجض لتاكود هذه الةوووض لػ(ًمف(  اجستعايض  إل اس (يصرياه( 
وياه(  كالدلوؿ عم  ذلؾ  فك الدكتكر فاإؿ السامرائي  عد  ف  معي  الععؿ (يجك

عاد  سرعض فيزع ميل هذا التإموف ،  وياه( (يصرياه( معي  الععؿ (يجك إمكف 
ةكلل : ((كةد توكؿ : ما العرؽ  وف ةكليا : يجوياه مف  ك كّـ صرو  ، ك يٌص 

الوـك ، كةكليا : يصرياه مف الوـك ، كالجكاب  فك التيجوض تتعمؽ  الياجي فوط ؛ 
كر فعيدما توكؿ : يجوتل مياـ ، كاف المعي  :   يكؾ خمكصتل مياـ ، كلـ تذ

 يكؾ تعركإتى لآلخروف   يّ ؛ كما توكؿ :  يجوتل مف الغرؽ ، كج توكؿ 
يصرتل مف الغرؽ ؛ يفك الغرؽ لوس  وئنا وييتىصؼ ميل ،  مكا اليصر ميل ، 
ي مياـ ، فعيدما  فعول جاي اف في الغالب ، جايب الياجي ، كجايب الذوف ييجل

وتل كعاة تى  كلئؾ،  ك  خذتى لل توكؿ : يصرتل مياـ ، كاف المعي  :  يكؾ يجك 
 (ِ( ةوكل مياـ((
هي  معي  (ًمف( كلوست  معي  (عم ( ، ك(يصرياه(   ذف (ًمف(فػ 

وياه( ، فتامكؿ كوؼ  يكل يع  تإموف  هك  معي  (يصرياه( كلوس  معي  (يجك

                                                 

 ُِ/ّ( معاتي اليةك  ُ(

 . ُّ-ُِ/ّ( معاتي اليةك  ِ(
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هذا ما  ككده الدكتكر العاإؿ  (ُ((يصرياه( معي  (يجوياه(  عد  ف يع  ترادفاما
ائؼ ال ّغض في عم  الرغـ مف  يكل  ةر  التإموف كاستةسيل كجعمل مف لط

  يكل يسعل يسعنا في  خر كّمل مف ةوث لـ و عر .  دّ كّمل ،  جٌ 
فالػػػدكتكر فاإػػػؿ السػػػامرائي ، ةػػػوف  ةػػػر  التإػػػموف  كؿ مػػػرة ، كػػػاف 

ترادفاف ، فاإطر  ل  الوكؿ  ترادفاما ؛ استيادنا  ل   فك (يصرياه( ك(يجوياه( م
يفك التإػػموف ةػػائـ عمػػ   سػػاس هػػذا التػػرادؼ ، لكيكػػل لمػػا  راد  ف و ػػولف  ّغػػض 
الوػػر ف فػػي هػػذا الموػػاـ يعسػػل ، اإػػطر  لػػ  الوػػكؿ  عػػدـ ترادفامػػا ، يفك  ّغػػض 
الوػػر ف ةائمػػض عمػػ   لغػػاّ هػػذا التػػرادؼ ، كمػػف هيػػا يؤكػػد مػػا ةميػػاه :  فك الوػػكؿ 

التإموف ، كالوكؿ   ّغض الور ف الكروـ ةػكجف متياةإػاف ، كج ومكػف التكفوػؽ  
ـح  جٌ  وياما ال تض ،  ـك  لغاّ ا خر  ؿ  ذ ات  ةدهما ، ج وت   عد  ف وت

فاستيادنا  ل  ما تودكـ وككف الععؿ (يصر( كما وتعدل  ل  مععكلل  
ف ، ويؤت   ل مف دكف  ػ(عم ( وتعدل  لول  ػ(ًمف( ، ككؿ مف ةرفي الجر هذو

  (ِ( ب المعي  الذم وراد التع ور عيل((ا خر في موامل ، كةس
كًيي -ٖ  معي  (في( : ةالكا  مجوئاا  معي  (في( في ةكلل تعال  : ( ىري

مىويكا ًمفى ايٍرضً  اذىا خى ،  ؿ هي عم   ا اا {  م : في ايرض َْ(}فاطر : مى
عمت فول (ًمف( ج تداّ لّ تداّ مذؿ  ةوكلؾ :  خذتل مف التا كت ، الذم جي

كالتا كت الصيدكؽ الذم وكإع فول المتاع ،  ك هي الغاوض كايتاائاا ، 
كعف ...  لمت عوض ؛ يفك المعي  : (( ركيي  مك  يّ خموكا مف ايرض

                                                 

( استعممت مصطم  الترادؼ في كتا ي : اليصب عم  يزع الخافض  معي  التطا ؽ ،  ُ(
 كةد  ويتي العرؽ  وياما في مودمض كتا ي : ج كجكه كج يظائر . 

/  ( اليصب عم  يزع الخافض كالتإموف مف  دع اليةاة كالمعسروف /الم ةث السادس ِ(
 المطمب الذالث .
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ا  مجوئاا  معي  (في(ك ، (ُ(ةتادة : ج  يّ كا خموكا مياا((  عيد  ةالكا  وإن
ً ذىا ييكًدم ًلمصكًّة ًمف  ىوحاىا الكًذوفى  مىييكا وكلل تعال  : (دخكلاا عم  الظرؼ ك

ميعىًض فىاٍسعىٍكا ً لى  ًذٍكًر المكًل(}الجمعض :  ((فإف  : الزمخ رم ةاؿ {ٗوىٍكـً اٍلجي
ميعىًض( ما هي ؟ ةمتي : هي  واف  ةمتى : (ًمف( في ةكلل تعال  : (ًمف وىٍكـً اٍلجي

ك(ًمف( تككف كما كصعاا  ذا كايت لّ تداّ ، كةاؿ :  (ِ( لػ( ذا( كتعسور لل((
ابه ( ًمف  ىٍوًييىا كى ىٍوًيؾى ًةجى (فإف ةمتى : هؿ لزوادة (ًمف( في ةكلل تعال  : (كى

(}فصمت :  اًمميكفى { فائدة ؟ ةمتي : يعـ ؛ ييكل لك ةوؿ : ك وييا ٓفىاٍعمىٍؿ ً يكيىا عى
المعي  :  فك ةجا نا ةاصؿ كسط الجاتوف ، ك مكا  زوادة  ك ويؾ ةجاب ، لكاف

ا التي جعماا فػ(ًمف( هي( ّ((ًمف( فالمعي  :  فك ةجا نا ا تد  ميكا كا تد  ميؾ((
ميعىًض(  لّ تدّ هي مذؿ (ًمف( في ةكلل تعال  : (ًمف وىٍكـً اٍلجي

ٍجعىميكفى التعموؿ : ةالكا  مجوذاا  معي  التعموؿ في ةكلل تعال  : (وى -ٗ 
ٍكًت(}ال ورة :  ذىرى اٍلمى كىاًعًؽ ةى ـٍ ًفي  ذىاًيًاـ ملفى الصك كالصةو   يكاا  {ُٗ ىٍصاً عىاي

ٍعؿي  لّ تداّ ؛ ييكل جعؿ الصكاعؽ ا تداّ كإع  صا عاـ في  ذاياـ ،  ك جى
فاي كوكلل : (تعال   ايصا ع في  ذاياـ و تدئ مف سماعاـ لمصكاعؽ ،

ٍر نا ًفي ايىٍرًض وىٍةسى يايـي  كٍا ًفي سىً وًؿ الٌمًل جى وىٍستىًطوعيكفى إى ًلٍمعيوىرىاّ الكًذوفى  يةًصري
اًهؿي  ىٍغًيوىاّ ًمفى التكعىعحًؼ(}ال ورة :  { فود  جازكا في ةكلل  (ًمفى التكعىعحًؼ( ِّٕاٍلجى

مةس ض الجاهؿ غياهـ ي ات مف   فك ج تداّ الغاوض كالمعي  : (( ف تككف
تعععاـ ؛ ييكل ج وةسب غياهـ غي  تععؼ ،  يكما وةس ل غي  ماؿ ، فود 

ةكلل تعال  :  مجوئاا لمتعموؿ في ةالكا ككذلؾ ( ْ(ي ات مةس تل مف تعععاـ((
                                                 

 . ُٗٔ/ُِ( جامع ال واف  ُ(

 . ُٗٓ/ْ( الك اؼ  ِ(

 . َُٖ/ْ( الك اؼ  ّ(

 . َِٔ/ِ( الدر المصكف  ْ(
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ـٍ  يٍغًرةيكا(}يكح :  ًطوئىاًتًا ا  يكاا لّ تداّ كما ةاؿ ا ف  {ِٓ(ًممكا خى كالصةو   وإن
ّ كهذا المعي  الذم وعوده اج تدا (ُ(((فإغراةاـ م دؤه خطوئاتاـ(( : عطوض
 . يكاا لمتعموؿ وكهـ 

ةالكا  مجوئاا  معي  ال دؿ في ةكلل  تعال   :  ( ىرىًإوتـي ال دؿ : -َُ 
وىاًة الدحٍيوىا ًمفى ا ًخرىًة(}التك ض :  كمعي  ال دلوض ةد {  م :  دؿ ا خرة ، ًّٖ اٍلةى

ةاؿ ا ف ه اـ : ((ك يكر ةـك مجيّ وككف معاكمنا مف السواؽ ج مف (ًمف( 
وىاًة الدحٍيوىا ًمفى (ًمف( لم دؿ فوالكا : التودور في  ةكلل تعال  : ( ىرىًإوتـي ً اٍلةى

 م :  دجن مياا فالمعود لم دلوض متعمواا المةذكؼ ، ك مكا هي فمّ تداّ  ا ًخرىًة(
 (ِ( ا ال اةي((، ككذ

ا في ةكلل تعال كة    عىٍميىا ًميكيـ  الكا  مجوئاا لم دؿ  وإن لىٍك يى ىاّ لىجى : (كى
(}الزخرؼ :  ا مف  {َٔمكًّئكىضن ًفي ايٍرًض وىٍخميعيكفى كمعي  ال دلوض معاكـ  وإن

ميكـ ،  مكا (ًمف(  لجعميا مّئكض  دجن  كالتودور :متعمواا السواؽ  ك 
فػ((فالم اكر  يكاا ت عوإوض ، كتاكوؿ الكّـ : لكلديا ميكـ وا رجاؿ في 

   (ّ(  يذ ((كما كلديا عوس  مف   ايرض وخمعكيكـ  كما وخمعكـ  كجدكـ ،
 عيد كةكعاا  وف متإادوفكا  مجوئاا  اذا المعي  العصؿ : ةال-ُُ 

ـي وكلل ك { كةكلل تعال   : َِِ(}ال ورة : اٍلميٍعًسدى ًمفى اٍلميٍصًم ً تعال  : (كىالٌملي وىٍعمى
ً وثى ًمفى الطكولًب(} ؿ عمراف  :  تك ى وىًموزى اٍلخى   كمعي  العصؿ معاـك  {ُٕٗ(ةى

ةاؿ ا ف ه اـ :  ((ةالل ا ف مالؾ ،  كفول  مف السواؽ ج مف  مدلكؿ (ًمف(
كموكز  معي  فصؿ ، كالعمـ  يظر ؛ يفك العصؿ مستعاد مف العامؿ ؛ فإفك ماز

 (ْ( في ا وتوف لّ تداّ((صعض تكجب التمووز ، كالظاهر  فك (ًمف( 
                                                 

 .ّٕٔ/ٓ( المةرر الكجوز  ُ(

 ُِّ-َِّ/ُ( مغيي الم وب  ِ(
 . ِْٓ/ْكويظر : الك اؼ  َّٔ-َِٔ/ٗ( الدر المصكف  ّ(
 .ِِّ/ُ( مغيي الم وب  ْ(
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معي  (عيد( : ةوؿ  مجوئاا  معي  (عيد( في ةكلل تعال : (لىف -ُِ 
ـٍ كىجى  ىٍكجىديهيـ ملفى الٌمًل  ىٍوئنا(} ؿ عمراف :  ٍيايـٍ  ىٍمكىالياي { ةاؿ ا ف ه اـ َُتيٍغًييى عى

كةد تودـ  فك  (ُ( ((ةالل    ك ع ودة ، كةد مإ  الوكؿ  ايكاا في ذلؾ لم دؿ((
فالصةو   يكاا لّ تداّ كؿ (ًمف( ةوؿ  ايكاا تعود معي  ال دلوض فاي لّ تداّ ، 

    (ِ(، كةد جعمل الةم ي  كؿ  ر عض  كجل ذكرها لػ(ًمف( في هذه ا وض
الةػػػركؼ التػػػي ادعػػػ  اليةػػػاة  تيعػػػدح (ًمػػػف( الجػػػارة  كذػػػرلزوػػػادة : ا-ُّ

 مجوئاػػػا زائػػػدة فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ ةتػػػ  ةاسػػػكا زوادتاػػػا ككإػػػعكا لاػػػذه الزوػػػادة 
 ػػركطنا ، ةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ : ((الرا ػػع ع ػػر : التيصػػوص عمػػ  العمػػكـ ، كهػػي 
الزائدة في يةك : ما جاّيي مػف رجػؿ ، فإيكػل ة ػؿ دخكلاػا وةتمػؿ يعػي الجػيس 

اؿ :  ػػؿ رجػػّف ، كومتيػػع ذلػػؾ  عػػد دخػػكؿ كيعػػي الكةػػدة ؛ كلاػػذا وصػػ   ف ووػػ
 (ًمف( .

الخػامس ع ػػر :  تككوػد العمػػـك : كهػي الزائػػدة فػي يةػػك : مػا جػػاّيي 
مػػف  ةػػد  ك مػػف دوػػار ، فػػإفك  ةػػدنا كدوػػارنا صػػوغتا عمػػكـ ، ك ػػرط زوادتاػػا فػػي 
اليػػكعوف ذّذػػػض  مػػػكر ،  ةػػدها :  توػػػدـ يعػػػي  ك ياػػي  ك اسػػػتعااـ  ػػػػ(هؿ( يةػػػك 

ةىػضو ً جك وىٍعمىمياىا(}اييعػاـ : ةكلػل تعػال  : (كى  ػا تىٍسػويطي ًمػػف كىرى { كةكلػل تعػػال  : ٗٓمى
ػػػػػرى هىػػػػػٍؿ تىػػػػػرىل ًمػػػػػف  ًف ًمػػػػػف تىعىػػػػػاكيتو فىػػػػػاٍرًجًع اٍل ىصى ٍمػػػػػًؽ الػػػػػركٍةمى ػػػػػا تىػػػػػرىل ًفػػػػػي خى (مك

(}الممػػؾ :  ،  فػػاعّن  تيكوػػر مجركرهػػا ، كالذالػػث : ككيػػل كالذػػايي :...  {ّفيطيكرو
كةد اجتمعػت زوادتاػا فػي الميصػكب كالمرفػكع فػي ةكلػل   ك مععكجن ،  ك م تد  ، 

مىا كىافى مىعىلي ًمٍف ً لىلو(}المؤميكف :  لىدو كى ذى المكلي ًمف كى ا اتكخى    (ّ({((ُٗتعال  : (مى
كاليةاة عم  الرغـ مف ةكلاـ  زوادة (ًمف( في هذه المكاإع ك اذه 

ةاؿ الاركم :    جمعكا عم   يكل جيّ  اا جستغراؽ يعي الجيس ،ال ركط 
                                                 

 .ُِّ/ُ( مغيي الم وب  ُ(
 .ّٔ-ّٓ/ّ( ويظر : الدر المصكف  ِ(
 .-ِِّ/ُ( مغيي الم وب  ّ(
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((كاعمـ  فك (ًمف( الزائدة لمتككود ج تدخؿ عم  المعرفض ، كج تدخؿ في 
ا وجاب ، ج توكؿ : ما جاّيي مف ع د ا ، كج توكؿ : جاّيي مف 

كاعمـ  يكؾ  ذا ةمتى : ما جاّيي مف رجؿ ، فإفك فول فائدة ، كمعي  ...  رجؿ
كذلؾ  يكؾ  ذا ةمتى : ما جاّيي رجؿ ، زائدنا عم  ةكلؾ :  ما جاّيي رجؿ ، 

اةتمؿ  ف وككف يافونا لرجؿ كاةد ، كةد جاّؾ  كذر مف رجؿ ، كاةتمؿ  ف 
ذا  دخمتى (ًمف( فومتى : ما جاّيي مف  وككف يافونا لجموع جيس الرجاؿ ، كاع
رجؿ ، كيتى يافونا لجموع الجيس ،  فمف هيا تكجب استغراؽ الجيس ، ككذلؾ 

 (ُ( ما    ال((

ا ف وعوش : ((فإذا ةمت : ما جاّيي رجؿ ، ك ردت اجستغراؽ ةاؿ ك 
، ذـ ةمتى : ما جاّيي مف رجؿ ، كايت (ًمف( زائدة ، فامكا  ذا ةمتى : ما 

اجستغراؽ جاّيي مف  ةد ، فػ(ًمف( زائدة ج مةالض لمتاكود ؛ يفك (ًمف( لـ تعد 
  (ِ( مف ةكلؾ : ما جاّيي  ةد(( ؛ يفك ذلؾ كاف ةاصّن 

كةاؿ ا ف عصعكر : ((فمذاؿ ككيل جستغراؽ الجيس : ما جاّيي مف 
عاف ، رجؿ ،  ج ترل  يكؾ  ذا ةمت : ما جاّيي رجؿ ، اةتمؿ الكّـ ذّذض م

كاةدنا ، ككايكؾ ةمتى : ما جاّيي كاةد  ؿ  كذر   ةدها :  ف تككف  ردت رجّن 
ل  ؿ جاّ الإععاّ ، كا خر :  ف تككف  ردت ما جاّيي رجؿ في يعاذه كةكت

، كا خر :  ف تككف  ردت ما جاّيي مف جيس الرجاؿ  ةد ، ج إعوؼ كج 
ةكم ، كج كاةد كج  كذر ، فإذا  دخمت (ًمف( زاؿ اجةتماؿ ككاف المعي  :  

  (ّ(ما جاّيي مف جيس الرجاؿ  ةد  ، فاي هيا جستغراؽ الجيس((

                                                 

 .ِّٗ( ايزهوض في عمـ الةركؼ ص  ُ(

 . ُْٔ/ْ(  رح المعصؿ ِ(

 َِٔ/ُ(  رح جمؿ الزجاجي  ّ(
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العاعؿ : ما جاّ مف  كةاؿ المالوي : ((كتوكؿ في التي جستغراةل في 
 ةد ، المعي  : ما جاّ  ةد ، كفي المععكؿ : ما ر وت مف  ةد ،  م : ما 
ر وتي  ةدنا ، كفي الم تد  : ما في الدار مف  ةد ،  م : ما في الدار  ةد ، 
كالعرؽ  وف يعي الجيس كاستغراؽ يعول ،  فك التي ليعي الجيس وةتمؿ ما 

جيسل المعيكم ، فوةتمؿ  ف يرود جيس  عدها  ف ويعي معرده المعظي  ك 
 الجيس الرجاؿ ، كوةتمؿ  ف يرود الرجؿ الكاةد ، كالتي جستغراةل ج تيعي  جٌ 

 كموتل ، كج ت وي ميل  وئنا ، فإذا ةمتى : ما جاّيي مف  ةد ، كايت (ًمف( 
ف لـ تدخؿ عمول  هيا لتاكود استغراؽ الجيس ؛ يفك ( ةد( ووتإي اجستغراؽ كاع

   (ُ( (((ًمف(
كةاؿ المرادم : ((يفك : ما في الدار رجؿ ، مةتمؿ ليعي الجيس 
عم  س وؿ العمكـ ، كليعي كاةد مف هذا الجيس دكف ما فكؽ الكاةد ؛ كلذلؾ 
وجكز  ف وواؿ : ما ةاـ رجؿ  ؿ ةاـ رجّف ،  فمما زودت (ًمف( صار يًصا 

رجؿ ، زائدة عم    في العمكـ ، كلـ و ؽ فول اةتماؿ ، كةوؿ : ما جاّيي مف
ةد زوادتاا في : ما جاّيي مف  ةد ، فإيكما  دخمت (ًمف( عم  اليكرة عيد 

كجاز (ِ( رادة اجستغراؽ ، فصار (رجؿ( لمكا  ردت  ل اجستغراؽ مذؿ ( ةد(((
 ف ووكـ مواـ (اليافوض( الياي كاجستعااـ في استغراؽ يعي الجيس كوكلل 

اًلؽو  ٍوري المكًل(}فاطر : تعال  : (هىٍؿ ًمٍف خى  {ّغى
مما وجب التي ول عمول في هذا المواـ  فك كذورنا ما تيورىف زوادة الةرؼ 

هك الذم ج وإوؼ  ل   التككود ، كالةرؼ الذم ويؤت   ل لاذا الغرض 
( كالّـ المعتكةض كيكف التككود  الجممض  جٌ  تككود معياها كتوكوتل ، مذؿ ( فك

ا  ذا  فاد الةرؼ معي   إوؼ  ل  معي  الجممض  ك الذوومض  ك الخعوعض ،  مك 
ل فّ وككف تككودنا ، كهذا ما ةصؿ في (ًمف( التي  اع عيد اليةاة مةمٌ  ةؿٌ 

                                                 

 . َّٗ-ّٖٗ( رصؼ الم ايي ص  ُ(
 .ُّٕ( الجي  الدايي ص  ِ(
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 ف يعد (ًمف( زائدة لمتككود في ايمذمض  مجوئاا زائدة لمتككود فكوؼ وص ٌ 
كالةاجت التي ذكركها كةد صرةكا  ايكاا  فادت معي  استغراؽ الجيس ؟! 

 ف يجعماا زائدة مؤكدة كةد  ككد  ساطوف اليةك  فك ذمض فرةنا  ولينا  وؼ وص ٌ كك
ما ذكركه دة ، ةت   وف ذكرها كعدـ ذكرها ؟ ! فاي  ذف لوست زائدة كج مؤكل 

ذا ةمتى : ما   اٌيل  ذا ةمتى : ما جاّيي مف رجؿ ، فود يعوت جيس الرجاؿ ، كاع
دت فةسب ؛ يفك  ةدنا كدوكارنا تعود كؿ جاّيي مف  ةد ،  ك مف دوكار ، فود  كك 

مياما استغراؽ الجيس مف دكف (ًمف( كلوس ايمر كما ادعكا ؛ ييكؾ  ذا 
ذا ةمتى : ما جاّيي  ةمت : ما جاّيي مف رجؿ ، فود يعوت جيس الرجاؿ ، كاع
مف  ةد  ك مف دوكار ، فود يعوت جيس الرجاؿ كاليساّ ؛ يفك  ةدنا كدوكارنا 

ها زائدة عدح  ّ وص ح ف ما  فك (ًمف( جيّ  اا لمعي  ف  الجيسوف ، وطمؽ عم
كهذا ما ي كل عمول الم رد  وكلل : ((ك مكا ةكلاـ :  يكاا تككف زائدة فمستي  رل 
هذا كما ةالكا ، كذاؾ  فك كؿ كممض  ذا كةعت كةع معاا معي  ، فإيكما ةدذت 

: ما جاّيي مف  ةد ،  ما ر وتي لذلؾ المعي  ، كلوست  زائدة ، فذلؾ ةكلاـ 
، كما جاّيي  ةد  ، ك فك المعي  : ما ر وتي رجّن  مف رجؿ ، فذكركا  يكاا زائدة

، كلوس كما ةالكا ؛ كذلؾ ييكاا  ذا لـ تدخؿ جاز  ف ووع اليعي  كاةد دكف 
سائر جيسل ، توكؿ : ما جاّيي رجؿ ، ما جاّيي ع د ا ،  يكما يعوت 

ذا ةمتى : ما جاّيي مف رجؿ ، فود يعوت الجيس ،  ج ترل مجيّ كاةد ،  كاع
 يكؾ  ذا ةمتى : ما جاّيي مف ع د ا ، لـ وجز ؛ يفك ع د ا معرفض ، فإيكما 

  (ُ(مكإعل مكإع كاةد((
كالةوووض  فك (ًمف( في جموع ايمذمض كال كاهد الور يوض التي تودـ ذكرها 

ػػػا دجلتاػػا عمػػ  اسػػػتغراؽ فػػي  ػػاب الزوػػػادة لوسػػت زائػػدة  يك  مػػػا هػػي لّ تػػداّ ،  مك
،  ؿ هك متاتٍّ مف دخكلاا عم  اسـ جػيس يكػرة الجيس فمـ وجح مف مدلكلاا 

                                                 

 . ٕٖ-ٖٔ/ُكتةووؽ  دوع  ْْ/ُ( الموتإب تةووؽ هركف  ُ(
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ّن ؛ لذا  ػا تىٍسػويطي :  مما دخمت عمول (ًمف( فػي ةكلػل تعػال    ص   المراد مذ مى (كى
ةىػػػضو ً جك وىٍعمىمياىػػػا( جػػػيس الػػػكرؽ ا تػػداّ مػػػف  كؿ كرةػػػض فػػػي هػػػذا الجػػػيس ،   ًمػػف كىرى

المػراد لوككف المعيػ  :  فك  وػض كرةػض كايػت تسػوط  وعمماػا ا ، ككػذلؾ  صػ   
ػا كىػافى مىعىػلي  مما دخمٍت عمول (ًمف( في ةكلل تعػال  مى لىػدو كى ػذى المكػلي ًمػف كى ػا اتكخى : (مى

كجػػػيس ا لاػػػض ، د ا تػػػداّ مػػػف  كؿ كلػػػد فػػػي هػػػذا الجػػػيس كججػػػيس اي (ًمػػػٍف ً لىػػػلو 
لػل فػي هػذه الجػيس ، لوكػكف المعيػ  :  فك ا سػ ةايل كتعػال   ا تداّ مف  كؿ  

ككػذلؾ ةكلػل تعػال  :  لـ وتخذ لل  م كلد كػاف  ، كمػا كػاف معػل  مح  لػل كػاف ،
ٍوري المكًل( معياه يعي جيس الخالووف  اًلؽو غى ا تداّ مف  كؿ ما عدا ا (هىٍؿ ًمٍف خى

 .ككذا ال اةي ، خالؽ في هذا الجيس 
اليةػاة فػي  (ًمف( الداخمض عم  اسـ جػيس يكػرة لّ تػداّ ةػاؿ  ػلكجعؿ 

رو ملػف  كاهد كذوػرة مػف ذلػؾ  (ًمػف( ايكلػ  فػي ةكلػل تعػال  : ( ًكميػكفى ًمػف  ىػجى
(}اجكاةعػػض :  ةحكـو ػػف ِٓزى ػػا ملمك ػػضو فىٍكجن وىػػٍكـى يىٍة يػػري ًمػػف كيػػؿل  يمك {  كةكلػػل تعػػال   : (كى
ـٍ وي  (}اليمؿ : ويكىذلبي ً آوىاًتيىا فىاي  (ُ({ ّٖكزىعيكفى

ػا  كلـ ووؿ اليةاة  زوادة (ًمف( الجارة  في الميعي  ؿ ةالكا  زوادتاػا  وإن
ف  ػئت جعمتػل عمػ  ...  ةاؿ ايخعش : في(( اب زوػادة (ًمػف(في المذ ت ،  كاع

ةكلػػؾ : مػػا ر وػػتي مػػف  ةػػد ، تروػػد : مػػا ر وػػتي  ةػػدنا ، كهػػؿ جػػاّؾ مػػف رجػػؿ ، 
ةمتى :  يكمػا وكػكف هػذا فػي اليعػي كاجسػتعااـ ،   ترود : هؿ  جاّؾ رجؿ ، فإف

(}ال ورة :  ـٍ ػػولئىاًتكي ػػف سى ػػيكيـ مل ويكىعلػػري عى فوػػد جػػاّ فػػي غوػػر ذلػػؾ ، كةػػاؿ تعػػال  : (كى
في تعسور ا وض الرا عض مف سػكرة كةاؿ  (ِ({ فاذا لوس  استعااـ كج يعي((ُِٕ

(}المائدة : المائدة  ـٍ مىٍوكي { فادخؿ (ًمف( ْ: ((كةاؿ تعال  : (فىكيميكٍا ًممكا  ىٍمسىٍكفى عى
: كػاف مػف ةػدوث ، كةػد كػاف مػف مطػر ، كةكلػل تعػال  : كما  دخمل فػي ةكلػل 

                                                 

 .ِّٕ/ُ( ويظر : مغيي الم وب  ُ(

 .َٖ-ٕٗ( معايي الور ف ص  ِ(
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))) ـٍ ويكىعلري عىيكيـ ملف سىولئىاًتكي (كى
ةاؿ ا ف وعوش : ((كةد  جاز ايخعش زوادتاا  (ُ( 

ػػػا ّيي مػػػف رجػػػؿ ، كاةػػػتج  وكلػػػل تعػػػال  : فػػػي الكاجػػػب فووػػػكؿ : جػػػا (فىكيميػػػكٍا ًممك
ويكىعلري عىيكيـ ملػف  ( كالمراد : ما  مسكف عموكـ ، ك وكلل تعال  : (كى ـٍ مىٍوكي  ىٍمسىٍكفى عى
( كالمعي   : سوئاتكـ ، ودؿ عم  ذلؾ ةكلل تعال  : (ً ف تىٍجتىًي يكٍا كى ىآًئرى  ـٍ سىولئىاًتكي

ٍيػػلي يي  ػػا تيٍياىػػٍكفى عى (}اليسػػاّ : مى ـٍ ـٍ سىولئىاًتكي ػػيكي ػػا تعمػػؽ  ػػل ، ُّكىعلػػٍر عى { كالجػػكاب عمك
(:  مكا ةكلل تعػال   ـٍ مىػٍوكي ػا  ىٍمسىػٍكفى عى فػػ(ًمف( هيػا غوػر زائػدة ،  ػؿ هػي  (فىكيميػكٍا ًممك

ػا  لمت عوض ،  م : كمكا ميػل المةػـ دكف العػرث كالػدـ ، فإيكػل مةػـر عمػوكـ ، ك مك
ويكىعلػػ ػػا ؛ يفك ةكلػػل تعػػال   : (كى ( فػػإفك (ًمػػف( لمت عػػوض  وإن ـٍ ػػولئىاًتكي ػػف سى ػػيكيـ مل ري عى

لوس فول التك ض كج اجتياب الك ػائر تكعوػر  عػض ا عز كجؿ كعىدى عم  عمؿ 
السػػوئات ، كعمػػ  عمػػؿ فوػػل تك ػػض كاجتيػػاب ك ػػائر تمةػػوص جموػػع السػػوئات ، 

ػا ًهػيى  ودؿ عم  ذلؾ ةكلل تعال   في ا وض ايخرل : (ً ف تيٍ ديكاٍ  دىةىاًت فىًيًعمك الصك
ػا  ـٍ كىالمٌػلي ً مى ػيكيـ ملػف سىػولئىاًتكي ويكىعلػري عى ـٍ كى ٍوػره لحكيػ تيٍؤتيكهىػا اٍلعيوىػرىاّ فىايػكى خى ف تيٍخعيكهىا كى كىاًع

(}ال وػػرة :  ً وره ميػػكفى خى ، كفػػي ةكلػػل تعػػال  : (ً ف { فجػػيّ  ػػػ(ًمف( هايػػا ُِٕتىٍعمى
ا تييٍ  ( لـ وات  ػ(ًمف( ييكػل سػ ةايل تىٍجتىًي يكٍا كى ىآًئرى مى ـٍ ـٍ سىولئىاًتكي يكي ٍيلي ييكىعلٍر عى اىٍكفى عى

كعػد  اجتيػاب الك ػػائر تكعوػر جموػع السػػوئات ، ككعػد  ػإخراج الصػػدةض عمػ  مػػا 
 (ِ( ةدك فواا تكعور  عض السوئات فاعرفل((

(  كةكلل ـٍ ٍورو ملف رك لكي دح الكًذوفى : (ملٍف خى هي إمف ةكلل تعال  : (مكا وىكى
ـٍ كىالٌملي  ٍورو ملف رك لكي مىٍوكيـ ملٍف خى كٍا ًمٍف  ىٍهًؿ اٍلًكتىاًب كىجى اٍلميٍ ًرًكوفى  ىف وييىزكؿى عى كىعىري

((ال ورة :  ًتًل مىف وى ىاّ كىالٌملي ذيك اٍلعىٍإًؿ اٍلعىًظوـً { كالظاهر  فك َُٓوىٍختىصح ً رىٍةمى

                                                 

 . ُٕٔ( معايي الور ف ص  ُ(

 .ُْٔ/ْ(  رح جمؿ الزجاجي  ِ(
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 ف وييىزكؿ عموكـ مف الخور ةموؿ كج  م : ما وكدكف : ((لمت عوض (ًمف( ايكل  
 (ِ(كالذايوض لّ تداّ  (ُ( كذور((

ٍورو ملف  كةاؿ ا ف فارس : ((كتككف صمض يةك ةكلل تعال  : (ملٍف خى
(}ال ورة :  ـٍ مىف وىٍعمىٍؿ ...  {َُٓرك لكي ككاف   ك ع ودة ووكؿ في ةكلل تعال  : (كى

يكضى كىجى مً  ميكفى اٍلجى اتى ًمف ذىكىرو  ىٍك  ييذى  كىهيكى ميٍؤًمفه فىايٍكلىػًئؾى وىٍدخي اًلةى فى الصك
{  فك (ًمف( صمض ، كةاؿ غوره : ج تزاد مف  مر ُِْويٍظمىميكفى يىًوورنا(}اليساّ : 

كاجب ، وواؿ : ما عيدم مف   يّ ، كما عيده مف خور ، كهؿ عيدؾ مف 
كاج نا لـ وةسف مف هذا  يّ ، ج توكؿ : عيدؾ مف  طعاـ ، فإذا كاف

  (ّ(خور((
اتى ًمف ذىكىرو  ىٍك  اًلةى ك مكا (ًمف( ايكل  في ةكلل تعال   : (ًمفى الصك

 (ْ( ييذى ( فاي لمت عوض ((يفك المكمكؼ ج وطوؽ عمؿ كؿ الصالةات((
( ل واف الجيس كما جاّ في الدر المصكف ، ك  الصةو   يكاا كالذايوض (ًمف ذىكىرو

 (ٓ(لّ تداّ
(}يػكح : ةالكا  زوادتاا في ةكلل تعال   : كةد  ـٍ { ْ(وىٍغًعٍر لىكيـ ملف ذيييكً كي

ةاؿ الزرك ي : ((كالمراد  اا الجموع  دلوؿ ةكلل تعال : (ً فك المكلى وىٍغًعري الػذحييكبى 
ًموعنػػا(}الزمر :  ، كةػػػد  ؿ عمػػػ  الزوػػادة دفعنػػػا لمتعػػػارض{ فكجػػػب ةمػػػؿ ايكٌ ّٓجى

يػػكزع فػػي ذلػػؾ  ايكػػل  يكمػػا ووػػع التعػػارض لػػك كايتػػا فػػي ةػػؽ ة وػػؿ كاةػػد ، كلػػوس 
 (ٔ( ((ضكذلؾ فإفك ا وض التي فواا (ًمف( لوكـ يكح ، كايخرل  لاذه ايمٌ 

                                                 

 . ْٓ/ِ( الدر المصكف  ُ(
 . ْٓ/ِ( ويظر : الدر المصكف  ِ(
 . ُِٕ-ُِٔ( الصاة ي في فول المغض ص  ّ(
 . ٕٗ/ْ( الدٌر المصكف  ْ(
 . ٕٗ/ْ( ويظر الدٌر المصكف   ٓ(
 . َٓٗ( ال رهاف ص  ٔ(
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كةػػاؿ : ((لطوعػػض :  يكاػػا ةوػػث كةعػػت فػػي خطػػاب المػػؤميوف لػػـ تػػذكر  
ييػػكا هىػػ ػػذىابو كوكلػػل تعػػال  : (وىػػا  ىوحاىػػا الكػػًذوفى  ىمى ػػٍف عى ػػارىةو تييًجػػوكيـ مل مىػػ  ًتجى ـٍ عى ٍؿ  ىديلحكيػػ

ـٍ َُ ىًلػػوـو } ـٍ كى ىيعيًسػػكي ػػً وًؿ المكػػًل  ًػػاىٍمكىاًلكي اًهػػديكفى ًفػػي سى تيجى { تيٍؤًمييػػكفى ً المكػػًل كىرىسيػػكًلًل كى
ػػكفى } ـٍ ً ف كييػػتيـٍ تىٍعمىمي ٍوػػره لككيػػ ـٍ خى (}الصػػؼ : ُُذىًلكيػػ ـٍ ـٍ ذيييك ىكي { ُّ-َُ{ وىٍغًعػػٍر لىكيػػ

ييكا ج تىكيكييكا كىالكًذوفى  ذىٍكا ميكسى  فى ىرك ىهي المكلي ًممكا  كةكلل تعال  :  (وىا  ىوحاىا الكًذوفى  مى
ػػػافى ًعيػػػدى المكػػًل كىًجوانػػػا } كى ةيكليػػػكا ةىػػػٍكجن ٗٔةىػػاليكا كى ييػػػكا اتكويػػكا المكػػػلى كى { وىػػػا  ىوحاىػػا الكػػػًذوفى  مى

ػػػًدودنا } (}ايةزاب : { ويٍصػػػًمٍ  لىكيػػػَٕسى ـٍ ـٍ ذيييػػػك ىكي وىٍغًعػػػٍر لىكيػػػ ـٍ كى ػػػالىكي { ُٕ-ٗٔـٍ  ىٍعمى
ػا ً لىػ  ةىٍكًمػًل  ىٍف  ىيػًذٍر ةىٍكمىػؾى ًمػف ةىٍ ػًؿ كةاؿ في خطاب الكعػار : ( ػٍميىا ييكةن ً يكػا  ىٍرسى

ـٍ عىذىابه  ىًلوـه } ـٍ يىػًذوره مح ًػوفه }ُ ىف وىٍاًتوىاي اٍع يػديكا المكػلى  {  ىفً ِ{ ةىاؿى وىػا ةىػٍكـً ً يلػي لىكيػ
(}يػػػكح : ّكىاتكويػػػكهي كى ىًطوعيػػػكًف } ـٍ ػػػف ذيييكً كي يىػػػا { كةػػػاؿ : ْ-ُ{ وىٍغًعػػػٍر لىكيػػػـ مل (وىػػػا ةىٍكمى

ػػػػػذىابو  ػػػػٍف عى ويًجػػػػٍركيـ مل ـٍ كى ػػػػف ذيييػػػػكً كي  ىًجو يػػػػكا دىاًعػػػػيى المكػػػػًل كى ًمييػػػػكا  ًػػػػًل وىٍغًعػػػػٍر لىكيػػػػـ مل
(}ايةوػػػاؼ :  ٌّ  كمػػػا ذاؾ  ٌج لمتعرةػػػض{ ُّ ىًلوـو وسػػػكم  ػػػوف   ػػػوف الخطػػػا وف ؛ لػػػئ

يػكح كايةوػاؼ كعػدهـ مغعػرة  عػض  فػي سػكرةالعروووف في الكعػد ؛ كلاػذا فإٌيػل 
الػػػػذيكب   ػػػػرط ا ومػػػػاف ج مطمونػػػػا ، كهػػػػك غعػػػػراف مػػػػا  ويػػػػل ك وػػػػياـ ج مظػػػػالـ 

  (ُ( الع اد((
ػػػػكا ًمػػػػٍف كةػػػػد ةػػػػالكا  زوادتاػػػػا   ػػػػٍؤًمًيوفى وىغيإح فػػػػي ةكلػػػػل تعػػػػال  : (ةيػػػػؿ للٍممي

ػػا وىٍصػػيىعيكفى } ً وػػره ً مى ـٍ ً فك المكػػلى خى ـٍ ذىًلػػؾى  ىٍزكىػػ  لىايػػ اي كجى وىٍةعىظيػػكا فيػػري ـٍ كى ػػاًرًه { َّ ىٍ صى
(}اليكر :  ايفك كجى وىٍةعىٍظفى فيري اًرًهفك كى ٍإفى ًمٍف  ىٍ صى ةيؿ للٍمميٍؤًميىاًت وىٍغإي  {ُّ-َّكى
فمػػػػػك ةػػػػػاؿ ( ِ( كالغػػػػػض وعيػػػػػي :  ط ػػػػػاؽ الجعػػػػػف  ةوػػػػػث وميػػػػػع الرؤوػػػػػض

سػػػ ةايل :  ةػػػؿ لممػػػؤميوف وغإػػػكا   صػػػارهـ عمػػػا ةػػػركـ ا ، لكجػػػب عمػػػواـ  ف 
وةج كا  عوياـ عف الرؤوػض ، كممكػا كةػع  صػرهـ عمػ  الةػراـ ، فػّ وركيػل ، كج 

                                                 

 . ُٓٔ/ٖكالزوادة كا ةساف  ِّٕكويظر : ا تواف ص  َٔٗ( ال رهاف ص  ُ(

 . ّْٗ/ُْ،  كالم اب في عمـك الكتاب  ّٕٗ/ٖ( ويظر :  الدر المصكف  ِ(
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ل ،  ػؿ  ةجػب ال صػر كمٌػ وركف ما ةكلػل ، لػذلؾ لػـ وػامر ا المػؤميوف  غػٌض 
خػػر ؛ لوػػرل  ػػل مػػا  عإػػل ؛ لكػػي ج وػػرل  ػػل مػػا ةػػـر ا ، كوطمػػؽ  عإػػل ا 

ػػػػٍؤًمًيوفى  وةتػػػاج  لػػػػ  رؤوتػػػػل  فووكػػػػده  جػػػػره  ػػػػػ(ًمف( الت عوإػػػػوض ، فوػػػػاؿ : (ةيػػػػؿ للٍممي
( كلاػػذا يسػػب الط ػػرم  لػػ  ا ػػف زوػػد ةكلػػل : ((وغػػٌض  ـٍ ػػاًرًه ػػكا ًمػػٍف  ىٍ صى مػػف  وىغيإح

لػػػػل غػػػػضك مػػػػف  صػػػػره ، ج ويظػػػػر  لوػػػػل ، كج   ذا ر ل مػػػػا ج وةػػػػؿٌ ...  صػػػػره 
ػكا ًمػٍف   وستطوع  ةد  ف وغٌض  ػٍؤًمًيوفى وىغيإح صػره كمكػل ،  يكمػا ةػاؿ ا : (ةيػؿ للٍممي

))) ـٍ ػػػاًرًه مػػػكا (ًمػػػف( ت عوإػػػوض كهػػػذا مػػػا ةػػػاؿ  ػػػل المعسػػػركف  عػػػد  ف جع (ُ(  ىٍ صى
يكمػػا  يمػػركا  ػػالغٌض  ا ج عٌمػػ كلوسػػت زائػػدة ؛ ييكاػػـ لػػـ وػػؤمركا  ػػالغض مطمونػػا ، كاع

 . (ِ( وةؿٌ 
فػ(ًمف( ت عوإػوض  روػد  اػا ةجػب  عػض ال صػر؛ لػذلؾ لػـ وسػتعمماا   

( كلػػـ ووػػؿ  ايفك كجى وىٍةعىٍظػػفى فيػػري ( كةػػاؿ : (كى ـٍ اي كجى وىٍةعىظيػػكا فيػػري مػػع العػػركج فوػػاؿ : (كى
كمػػا ةػػاؿ فػػي ال صػػر : كوةعظػػكا مػػف فػػركجاـ ، كوةعظػػف مػػف فػػركجافك ؛ ييكػػل 

  راد ةعظ العركج كماا
 فك (ًمف( الجارة لـ ترد في الور ف عصومل فصعكة الوكؿ فوما تودـ ت

جموعاا كاج تداّ ،  مكا  اةي المعايي ف، الكروـ  جك عم  كجاوف : الت عوض 
 .مختموض 

لّستعااـ  الةركؼ الم تركض ،  كلـ ترد  جٌ لوست مف وؿ : -ِٗ
 ِْكهذا ما ايتات  لول دراستي لمعايواا في كتا ي : ج كجكه كج يظائر  رةـ 

م اكرة ايساسوض  امف الةركؼ الم تركض كمعايوا هي الكاك :-َّ
 يكل ةد  (  جٌ كاك العطؼ ، ككاك المعوض ، ككاك الوسـ ، ككاك (ربك  كهي : ، 

                                                 

 .َُْ/ِ( جامع ال واف  ُ(

كال ةػػر  ّٕٕ/ٓ، كزاد المسػػور  ُٕٕ/ْكالمةػػرر الػػكجوز  ِِّ/ّ( ويظػػر : الك ػػاؼ  ِ(
 ،  ْٔٓ/ٔمةوط ال
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تئياؼ كاك اجست، ك كاك الةاؿ :  إوعت  لواا معاف مختموض مف   ارها 
: الم اكمض  وف   كالزوادة ، كهذا ما تإميل كتا يككاك الذمايوض ،  (ُ(كاج تداّ 

كاك الةاؿ ككاك المصاة ض في اليةك العر ي ، ككتا ي : دراسات في اليةك 
 الور يي .
 القاتمة
 ختـ  ةذي في هذا الكتاب  ذكر  هـ ما تإميل ،  جمماا فوما  
 واتي : 
ؿ   ار الةركؼ التي ا تمؿ الكتاب عم  ذّذوف ةرفنا ، تمذٌ -ُ 

 ف .جعؿ اليةاة لكؿ ةرؼ مياا عدة معا
 كجزتي الكّـ عم  عدد مياا ؛ لككياا ةد درستاا في  عض -ِ 

 مؤلعاتي السا وض .
، لكؿ ةرؼ مياا م تركض  اكاف ذمايوض مف هذا الةركؼ ةركفن -ّ 

كهي :  ذا ، ك( ف( ، كالعاّ ، كالّـ المكسكرة ، ك(ما( ، معيواف فاكذر ، 
 فك اليةاة  إافكا  ل  معايواا ايصموض كذورنا  ك(مىف( ، ك(ًمف( ، كالكاك ،  جٌ 

مف المعايي الدخومض ، ذ ت عيد التةووؽ  يكاا ترجع جموعاا  ل  معايواا 
ايصموض ،  مكا  اةي الةركؼ فموست مف الةركؼ الم تركض ، كمع ذلؾ يسب 

، كةد   ين وض  مغت في عدد مياا  كذر مف ع روف  مع لواا اليةاة معايي مختم

                                                 

( وجمع اليةاة عم  الوكؿ  كاك اجستئياؼ  ك كاك اج تداّ ، كالصةو  ما جاّ في  ُ(
الجي  الدايي لممرادم ((الذايي مف  ةساـ الكاك كاك اجستئياؼ كوواؿ كاك 

كذكر  عإاـ  ٌف هذه الكاك ةسـ  خر غور الكاك العاطعض  ، كالظاهر  ٌياا َََاج تداّ
وٍت الكاك التي تعطؼ  ٌيما سيمل الجمؿ التي ج مةؿ لاا مف ا عراب ، لمجرد الر ط ، كاع

ٌّ ويتىكهكـ  ٌف ما  عدها مف المعردات معطكؼ عم  ما ة ماا(( الجي   كاك اجستئياؼ لئ
   ُّٔالدايي : ص 
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ا عيد التةووؽ  يكاا ترجع جموعاا  ل  معي  كاةد ومذؿ معي  ذ ت   وإن
 الةرؼ ايصمي المكإكع لل .

جعؿ اليةاة كذورنا مف الةركؼ  معايي ةركؼ  خرل ، كهذا ما -ْ 
ما في اصطمةكا عمول  تياكب الةركؼ ، كج تياكب في الةوووض  وياا ، كج سوٌ 

ه في الور ف الكروـ هك المعسروف  كجكدالذم  كهـ اليةاة ك   فك  كتاب ا ،  جٌ 
جكاز كةكع  عإاا مكةع  عض ، في تراكوب معويض ؛ لتوار اا في العائدة ، 
فظيكا  فك معايواا كاةدة ، كهي لوست كذلؾ  دجلض عدـ ةصكؿ هذه العائدة 

 وب  خرل ، كها ما صركح  ل عدد مف اليةاة .كفي ترا
رنا مف المعايي التي ييًس ٍت  ل   فك كذوعم  ي كل عدد مف اليةاة -ٓ 

 الةركؼ ج تمذؿ معايواا  ؿ معايي السواؽ .
 ثىبىتي المصادر كالمراجع

ا توػػاف فػػي عمػػـك الوػػر ف ، لجػػّؿ الػػدوف ع ػػد الػػرةمف  ػػف   ػػي  كػػر السػػوكطي -
 ـ ََُِ( تةووؽ مةمد سالـ ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف ُُٗ(ت : 

هػػ( تةووػؽ: ع ػد ُْٓالةركؼ، لعمي  ف مةمد الاػركم (ت : اييزهوض في عمـ -
 -هػػػُُّٗالمعػػوف الممػػكةي، مط كعػػات مجمػػع المغػػض العر وػػض، مط عػػض الترةػػي ، دم ػػؽ ، 

 ـ.ُُٕٗ
هػػ( ْٖٔ س اب اليزكؿ ي ي الةسف عمي  ف  ةمػد الكاةػدم اليوسػا كرم (ت : -

 ـ .ََِْ هػُِْْالط عض ايكل  ، مكت ض التراث ا سّمي ، الواهرة ، 
هػػػ( تةووػػؽ َُٓاي ػػ اه كاليظػػائر فػػي الوػػر ف الكػػروـ لمواتػػؿ  ػػف سػػموماف (ت : -

 ع د ا مةمكد  ةاتض 
ا عجػػاز الصػػكتي فػػي الوػػر ف الكػػروـ ، الػػدكتكر ع ػػد الةموػػد الايػػداكم ، الط عػػض -

 ـ  .ََِْهػ ُِْٓايكل  ، الدار الذوافوض لمي ر ، الواهرة 
 ةمػػػػد  ػػػػف مةمػػػػد  ػػػػف  سػػػػماعوؿ اليةػػػػاس (ت :  عػػػػراب الوػػػػر ف ، ي ػػػػي جععػػػػر -

هػػ( اعتيػ   ػل ال ػوه خالػد العمػي ، الط عػض ايكلػ  ، دار المعرفػض ،  وػركت ، ل يػػاف ، ّّٖ
 ـ  .ََِٔهػ ُِْٕ
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 عػػػراب الوػػػراّات السػػػ ع كعمماػػػا ، ي ػػػي جععػػػر مةمػػػد  ػػػف  ةمػػػد  ػػػف يصػػػر  ػػػف -
سػوكطي ، الط عػض هػ( إ ط يصل كعمؽ عمول   ػك مةمػد ائَّخالكول ايص اايي (ت : 

 ـ .ََِٔهػ ُِْٕايكل  ، دار الكتب العمموض ػ  وركت ، ل ياف ، 
ايعّـ لخور الدوف الًزًرٍكمي ( كسرالزام كالراّ( ،الط عض السادسض ع رة ، دار -

 ـ.ََِٓالعمـ لممّووف ،  وركت ، 
ا يصػػػاؼ فػػػي مسػػػائؿ الخػػػّؼ لع ػػػد الػػػرةمف كمػػػاؿ الػػػدوف ،  ػػػي ال ركػػػات  ػػػف -

هػ( ، ةدـ لل ككإع هكام ل كفاارسل ةسف ةمػد  إ ػراؼ الػدكتكر  موػؿ ٕٕٓ(ت: ايي ارم
 ـ  ُٖٗٗهػ  ُُْٖ دوع وعوكب ،  الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،   وركت ،

 يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ ، المعركؼ  تعسور ال وإاكم ، لياصػر الػدوف   ػي -
هػػػ(  عػػداد ُٗٔال ػػافعي ال وإػػاكم (ت :  الخوػػر ، ع ػػد ا  ػػف عمػػر  ػػف مةمػػد ال ػػورازم

كتودوـ مةمد ع د الرةمف المرع ي ، الط عض ايكلػ  ، دار  ةوػاّ التػراث العر ػي ،  وػركت 
 ت( . -، ل ياف (د
{ تةووؽ مةمد عذماف ، ْٔٔا وإاح في  رح المعصؿ ج ف الةاجب (ت : -

 ـ َُُِالط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت 
هػ( ةوؽ  يصكلل، الدكتكر ع د ْٕٓمةوط ي ي ةواف اييدلسي، (ت : ال ةر ال-

-هػػػػػػُِّْالػػػػػرزاؽ الماوػػػػػدم، ، الط عػػػػػض ايكلػػػػػ  ، دار  ةوػػػػػاّ التػػػػػراث  العر ػػػػػي،  وػػػػػركت،
  ـ.ََِِ

هػػػ( َٓٓال رهػػاف فػػي تكجوػػل مت ػػا ل الوػػر ف لمةمػػكد  ػػف ةمػػزة الكرمػػايي (ت : -
 ـُٖٔٗهػ َُْٔتب العمموض  وركت تةووؽ ع د الوادر عطا ، الط عض ايكل  ، دار الك

هػػ(  ػدر الػدوف  ػف مةمػد، تةووػؽ: ْٕٗال رهاف فػي عمػـك الوػر ف لمزرك ػي (ت -
 مةمد   ي العإؿ، الط عض الذالذض،  وركت .

 صائر ذكم التمووز في لطائؼ الكتػاب العزوػز ، لمجػد الػدوف مةمػد  ػف وعوػكب -
ليجػار ، المكت ػض العمموػض ، وػركت هػ( تةووؽ ايستاذ مةمد عمي إُٖالعوركز  ادم (ت : 

 ت(-(د
 غوػػض الكعػػاة فػػي ط وػػات المغػػكووف كاليةػػاة لمسػػوكطي، الط عػػض ايكلػػ  ، المكت ػػض -

 ـ ََِٔهػ   ُِْٕالعصروض ، صودا ،  وركت ، 
هػػػ(، ٕٕٓال وػػاف فػػي غروػػب  عػػراب الوػػراف، ي ػػي ال ركػػات  ػػف ايي ػػارم، (ت: -

 ـ.ُٗٔٗهػ_ ُّٖٗ تةووؽ الدكتكر طل ع د الةمود، الواهرة، 
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تاكوػػؿ م ػػكؿ الوػػر ف ، ي ػػي مةمػػد ع ػػد ا  ػػف مسػػمـ  ػػف ةتو ػػض الػػدلويىكىرم (ت : -
 ـ ََِٕهػ   ُِْٖهػ( الط عض الذايوض ، دار الكتب العمموض ،  وركت ِٕٔ

الت وػػػػػػاف فػػػػػػي  عػػػػػػراب الوػػػػػػػراف ي ػػػػػػي ال وػػػػػػاّ ع ػػػػػػػد ا  ػػػػػػف الةسػػػػػػوف العك ػػػػػػػرم -
 ـ.ََِٓ-هػُِْٔهػ(، دار العكر،  وركت، ُٔٔ(ت:

تةروػر المعيػػ  السػػدود  كتيػػكور العوػػؿ الجدوػػد مػػف تعسػػور الكتػػاب المجوػػد (تعسػػور -
هػػػ( مؤسسػػض التػػاروه العر ػػي ، الط عػػض ُّّٗا ػػف عا ػػكر( مةمػػد الطػػاهر ا ػػف عا ػػكر (

 ـَََِهػ َُِْايكل  ،  وركت 
تعسػػػور غروػػػب الوػػػر ف ي ػػػي مةمػػػد ع ػػػد ا  ػػػف مسػػػمـ  ػػػف ةتو ػػػض الػػػدويكرم(ت : -

 . ََِٕهػ ُِْٖوؽ السود  ةمد صعر ، المكت ض العمموض ،  وركت ( تةؤِٕ

هػ(، عماد الدوف   ي العداّ اسماعوؿ ْٕٕتعسور الور ف العظوـ ج ف كذور (ت
-الدمسوي، عمؽ عمول كخركج  ةادوذل هايي الةاج ، المكت ض التكفوووض ، مصر ، الواهرة (د

 ت( .

 ةمػد فروػد ، الط عػض ايكلػػ  ،  هػػػ( تةووػؽَُٓتعسػور مواتػؿ  ػف سػموماف (ت : -
 ـ .ََِّهػ  ُِْْدار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

هػػ( ، َُّجامع ال وػاف عػف تاكوػؿ  م الوػراف، لمةمػد  ػف جروػر الط ػرم (ت:  -
 ـ.ََِٔ -هػُِْٔإ ط كتعموؽ مةمكد  اكر، دار  ةواّ التراث العر ي،  وركت، 

مةمػػد  ػف  ةمػػد  ػف   ػػي  كػر الورط ػػي الجػامع يةكػػاـ الوػر ف ، ي ػػي ع ػد ا  -
هػػػ( تةووػػؽ الػػدكتكر ةامػػد  ةمػػد الطػػاهر ، الط عػػض ايكلػػ  ، دار العمػػـ الجدوػػد ، ُٕٔ(ت :
 ـ .ََُِ-قُُّْالواهرة 

هػػػ( ْٕٗالجيػػ  الػػدايي فػػي ةػػركؼ المعػػايي ، لمةسػػف  ػػف ةاسػػـ المػػرادم (ت:  -
الط عػػػض اييكلػػػ  ، دار  تةووػػػؽ الػػػدكتكر فخػػػر الػػػدوف ة ػػػاكة ، كالػػػدكتكر مةمػػػد يػػػدوـ فاإػػػؿ ،

 ـ ُِٗٗهػ  َُّْالكتب العمموض ،  وركت 
الةجػػض فػػي عمػػؿ الوػػراّات السػػ ع ، ي ػػي عمػػي الةسػػف  ػػف ع ػػد الغعػػار العارسػػي -

هػػػ( تةووػػؽ ال ػػوه عػػادؿ  ةمػػد ع ػػد المكجػػكد ، كال ػػوه مةمػػد عمػػ  عػػػكض ، ّٕٕ(ت : 
كلػ  ، دار الكتػب ، الط عػض اي صػراكمعك ارؾ في تةووول الػدكتكر  ةمػد عوسػ  ةسػف الم

  ـ .ََِٕهػ ُِْٖالعمموض  ،  وركت 
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تةووؽ ع د الةمود  هػ( ِّٗالعت  عذماف  ف جي  (ت:  الخصائص  ، ي ي-
 ـ . ََِٖهػ ُِْٗالايداكم ، الط عض الذايوض ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف ، 

ا العزوز ، درة التاكوؿ كغرة التيزوؿ في  واف ا وات المت ا اات في كتاب -
هػ( الط عض الذايوض ، دار ا فاؽ الةدوذض ،  وركت َِْلمخطوب اجسكافي (ت :

 ـ  .ُٕٕٗ
الدر المصكف في عمـك الكتاب المكيػكف، يةمػد  ػف وكسػؼ المعػركؼ  السػموف -
هػػػػػ( ، تةووػػػػؽ ايسػػػػتاذ الػػػػدكتكر  ةمػػػػد مةمػػػػد الخػػػػراط  ،الط عػػػػض الذايوػػػػض ٕٔٓالةم ػػػػي (ت:

 ـ.ََِّ-هػُِْْ،
الم ػػػايي فػػػي  ػػػرح ةػػػركؼ المعػػػايي ، يةمػػػد  ػػػف ع ػػػد اليػػػكر المػػػالوي رصػػػؼ -

هػػػػ(، تةووػػػؽ ايسػػػتاذ الػػػدكتكر  ةمػػػد مةمػػػد الخػػػراط، الط عػػػض الذالذػػػض ، دار الومػػػـ، َِٕ(ت:
 ـ.ََِِ-هػُِِْدم ؽ ، 

ركح المعػػايي فػػي تعسػػور الوػػر ف العظػػوـ كالسػػ ع المذػػايي ، ي ػػي العإػػؿ  ػػااب -
هػػػػ( ، إػػػ طل كصػػػةةل عمػػػي ع ػػػد َُِٕدادم (ت : الػػػدوف السػػػود مةمػػػكد ا لكسػػػي ال غػػػ

 ـ .ََِٓهػ ُِْٔال ارم عطوض الط عض الذايوض ، دار الكتب العمموض،  وركت 
ي ػي العػرج جمػاؿ الػدوف ع ػد الػرةمف  ػف عمػي  ػف  زاد المسور في عمـ التعسور-

هػػػ(، كإػػع ةكا ػػػول،  ةمػػد  ػػمس الػػدوف ، الط عػػض الذايوػػػض ، دار ٕٗٓمةمػػد الجػػكزم (ت:
 ـ.ََِِ-هػُِِْالعمموض،  وركت ،  الكتب

هػ( الط عض َُُٓ، ي ي عوومض المكي (ت :  الزوادة كا ةساف في عمـك الور ف-
  ـ .ََِٔق ُِْٕايكل  ، جامعض ال ارةض 

 رح ا ف عووؿ عم   لعوض ا ف مالؾ ، ل اػاّ الػدوف ع ػد ا  ػف عووػؿ الامػدايي -
ف ع ػد الةموػد، ، الط عػض الرا عػض ع ػرة هػ( : تةووؽ مةمد مةوي الػدوٕٗٔالمصرم (ت : 

 ـ.ُْٔٗهػ   ُّْٖ، مط عض السعادة، مصر، 
 ػرح التسػاوؿ ، تسػػاوؿ العكائػد كتكموػؿ الوصػػائد ، لجمػاؿ الػدوف مةمػػد  ػف ع ػػد -

هػػػػػ( تةووػػػػؽ  ةمػػػػد السػػػػود سػػػػود  ةمػػػػد عمػػػػي ، المكت ػػػػض ِٕٔا  ػػػػف مالػػػػؾ اييدلسػػػػي (ت : 
 التكفوووض مصر ، الواهرة  

هػػػ( عمػػي  ػػف مػػؤمف ٗٔٔجػػاجي ج ػػف عصػػعكر ا  ػػ ومي (ت :  ػػرح جمػػؿ الز -
تةووؽ كإ ط  يس  دوكم ، الط عض ايكل  ، دار  ةواّ التراث العر ي ،  وػركت ، ل يػاف ، 

 ـ .ََِّهػ   ُِْْ
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 ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب ، لرإػػي الػػدوف مةمػػد  ػػف الةسػػف ايسػػترا اذم (ت : -
موؿ  دوع وعوكب ، الط عػض الذايوػض ، دار هػ( ةدـ لل ككإع ةكا ول كفاارسل الدكتكر  ٖٔٔ

 ـ .ََِٕهػ ُِْٖالكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 
هػػ( ّْٔ رح المعصؿ  ، لمكفػؽ الػدوف وعػوش  ػف عمػي  ػف وعػوش اليةػكم (ت:-

كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر  موؿ  ػدوع وعوػكب، الط عػض اييكلػ  ، دار الكتػب العمموػض ، 
 ـ.ََُِ -هػ ُِِْ وركت ، 

هػػػػ( تةووػػػؽ  ةمػػػد ةسػػػف ّٖٔ ػػػرح كتػػػاب سػػػو كول ي ػػػي سػػػعود السػػػورافي (ت : -
 ـََِٖهػ ُِْٗمادلي ، كعمي سود عمي ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض  وركت 

الصػػػاة ي فػػػي فوػػػل المغػػػض العر وػػػض كمسػػػائماا كسػػػيف العػػػرب فػػػي كّماػػػا ، ي ػػػي -
ل  ةمػػػد ةسػػػف  سػػػج ، ق( عمكػػػؽ عموػػػل ككإػػػع ةك ػػػوّٓٗالةسػػػوف  ةمػػػد  ػػػف فػػػارس (ت : 

 ـ .ََِٕق ُِْٖالط عض  الذايوض ، دار الكتب العمموض ،  وركت 
هػ ( ََْهػ  ك ةكالي ّّٗالصةاح لإلماـ  سماعوؿ  ف ةماد الجكهرم (ت : -

 ـ .ََِٕهػ ُِْٖاعتي   ل خموؿ مامكف  وةا ، الط عض ايكل  ، دار المعرفض ، ل ياف 
لم وه  ةمد  ف وكسػؼ  ػف ع ػد الػدائـ  عمدة الةعاظ في تعسور   رؼ ايلعاظ ،-

هػػ( تةووػؽ ةمػد  اسػؿ عوػكف السػكد ، دار الكتػب ٕٔٓ، المعركؼ  السموف الةم ػي (ت :
 ت(-العمموض ،  وركت (د

هػػػػ( الط عػػػض الذايوػػػض ، دار  ةوػػػاّ ُٕٓالعػػػوف لمخموػػػؿ  ػػػف  ةمػػػد العراهوػػػدم (ت : -
 ـََِٓهػ   ُِْٔالتراث العر ي 
 ع ، لم وه عمي اليكرم  ف مةمػد السعاةسػي (ت : غوث اليعع في الوراّات الس-

هػػػ( تةووػػؽ مةمػػد  ػػف ع ػػد السػػموع ال ػػافعي الةعوػػاف ، الط عػػض ايكلػػ  ، دار الكتػػب ُُُٖ
 ـ . ََِْهػ ُِْٓالعمموض ،  وركت ، ل ياف ، 

فت  الودور الجامع  وف فيي الركاوػض كالدراوػض مػف عمػـ التعسػور،  لمةمػد  ػف عمػي -
( إػػػػ طل كصػػػػةةل  ةمػػػػد ع ػػػػد السػػػػّـ دار الكتػػػػب العمموػػػػض ، هػػػػػَُِٓال ػػػػككايي (ت: 
 ت(.- وركت ، ل ياف (د

فركؽ المغات في التمووز  وف معاد الكممات ، ليكرالدوف  ف يعمػض ا الجزائػرم ، -
ةووػػػػػػػل ك ػػػػػػػرةل الػػػػػػػدكتكر مةمػػػػػػػد رإػػػػػػػكاف الداوػػػػػػػض ، الط عػػػػػػػض ايكلػػػػػػػ  ، مكت ػػػػػػػض الر ػػػػػػػد 

 ـ .  ََِّهػ ُِْْ
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هػػػػ( تةووػػػؽ مةمػػػد ّٓٗؿ  ػػػف سػػػاؿ العسػػػكرم (ت :العػػػركؽ المغكوػػػض ، ي ػػػي هػػػّ-
 ـ .ََِٗ اسؿ عوكف السكد ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ، وركت ، 

ق( دراسػػػػػض كتةووػػػػػؽ ِْْالعكائػػػػػد كالوكاعػػػػػد ، لعمػػػػػر  ػػػػػف ذا ػػػػػت الذمػػػػػايويي (ت : -
 ـ .ََِّق ُِْْالدكتكر ع د الكهاب مةمكد الكةمض ، الط عض ايكل  ،  وركت ل ياف 

هػػػ( ، عمػػؽ َُٖتػػاب،  ك كتػػاب سػػو كول، ي ػػي   ػػر عمػػرك  ػػف عذمػػاف (ت:الك-
عمول ككإع ةكا ول كفاارسل ، د  موؿ  دوع وعوكب ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموػض 

 ـ .ُٗٗٗهػ   َُِْ،  وركت ، ل ياف ، 
الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوػكف ايةاكوػؿ فػي كجػكه التاكوػؿ ، ي ػي -
هػػػػ(  ، رت ػػػل كإػػػ طل ّٖٓا مةمػػػكد  ػػػف عمػػػر  ػػػف مةمػػػد الزمخ ػػػرم (ت:الواسػػػـ جػػػار 

كصػػػةةل ، مةمػػػد ع ػػػد السػػػّـ  ػػػاهوف ، الط عػػػض الذالذػػػض ، دار الكتػػػب العمموػػػض،  وػػػركت، 
 ـ .ََِّ-هػُِْْ

ك ؼ المعايي في مت ا ل المذايي ، ل ػدر الػدوف مةمػد  ػف   ػراهوـ  ػف سػعد ا -
ةسػػػف ق( تةووػػػؽ مةمػػػد ةسػػػف مةمػػػد ّّٕ ػػػف جماعػػػض الكيػػػايي الةمػػػكم ال ػػػافعي (ت : 

 ـ .ََِٕق ُِْٖ سماعوؿ ، الط عض ايكل ، دار الكتب العمموض ،  وركت ل ياف 
وىرومػػػػػيل الكعػػػػػكمل (ت : الكموػػػػػات ، ي ػػػػػي ال وػػػػػاّ  وػػػػػكب  ػػػػػف مكسػػػػػ  الةسػػػػػويي ال-

عػػػػػػػػػػدياف  دركوػػػػػػػػػػػش ، كمةمػػػػػػػػػػػد المصػػػػػػػػػػرم ، الط عػػػػػػػػػػػض الذايوػػػػػػػػػػػض -هػػػػػػػػػػػ( تةووػػػػػػػػػػػؽ دَُْٗ
 ـ .َُُِهػ ُِّْ

الم ػػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب ، ي ػػػي جععػػػر عمػػػر  ػػػف عػػػادؿ الدم ػػػوي الةي مػػػي  -
هػػػ، تةووػػؽ ال ػػوه عػػادؿ  ةمػػد ع ػػد المكجػػكد، كال ػػوه عمػػي مةمػػد َٖٖالمتػػكف   عػػد سػػيض 

 ـ.ُٖٗٗ-هػُُْٗ  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، معكض، الط عض اييكل
لسػػػاف العػػػرب ،ي ػػػػي العإػػػؿ جمػػػػاؿ الػػػدوف مةمػػػػد  ػػػف مكػػػػـر  ػػػف ميظػػػػكر (ت: -

 ـ.ََِّهػ( ، الط عض الذايوض، دار صادر ،  وركت ، ُُٕ
 ػػػف مذيػػػ ، تةووػػػؽ:  ـُْٓٗهػػػػ( معمػػػر َُِمجػػػاز الوػػػر ف ج ػػػي ع وػػػدة (ت-

 ـ،  ُِٔٗهػ   ُُّٖ -هػ   ُّْٕمةمد فؤاد سركوف، مط عض السعادة، مصر، 
المةػػرر الػػكجوز فػػي تعسػػور الكتػػاب العزوػػز، لمواإػػي   ػػي مةمػػد ع ػػد الةػػؽ  ػػف -

هػػػ( تةووػػؽ ع ػػد السػػّـ ع ػػد ال ػػافي مةمػػد، الط عػػض ْٔٓغالػػب  ػػف عطوػػض اييدلسػػي (ت:
 ـ.ََُِ-هػُِِْايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت، 
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 ػػػػػػف  ةمػػػػػػد  ػػػػػػف مةمػػػػػػكد اليسػػػػػػعي  مػػػػػػدارؾ التيزوػػػػػػؿ كةوػػػػػػائؽ التاكوػػػػػػؿ لع ػػػػػػد ا-
هػ( اعتي   ل ع د المجود طعمض ةم ي ، الط عػض الذايوػض ، دار المعرفػض ،  وػركت ، َُٕ(ت

 ـ.ََِٖ-قُِْٗل ياف 
ق( تةووؽ وػس ّْٕم كؿ  عراب الور ف ، لمكي  ف   ي طالب الووسي (ت : -

 ـ .ُْٕٗق ُّْٗمةمد السكاس ، دم ؽ 
وػر لمرافعػي ، تػالوؼ  ةمػد  ػف مةمػد  ػف المص اح الميور في غروػب ال ػرح الك -

 ـ .ُْٗٗهػ ُُْْهػ( دار الكتب العمموك ،  وركت ، ل ياف ، َٕٕعمي العوكمي (ت : 
معػػػايي اليةػػػك لمػػػدكتكر فاإػػػؿ صػػػال  السػػػامرائي، الط عػػػض ايكلػػػ  ، دار  ةوػػػاّ -

 ـ .ََِٕهػ  ُِْٖالتراث العر ي ،  وركت ، ل ياف 
 ػػػف مسػػػعدة المعػػػركؼ  ػػػايخعش ايكسػػػط معػػػايي الوػػػراف  ،ي ػػػي الةسػػػف سػػػعود -

هػػػ( كإػػع ةكا ػػول كفاارسػػل   ػػراهوـ  ػػمس الػػدوف، الط عػػض ايكلػػ  ، دار الكتػػب ُِٓ(ت:
 ـ.ََِِ-هػُِّْالعمموض،  وركت،  

هػ( كإع ةكا ػول َِٕمعايي الوراف  ، ي ي زكروا زواد  ف ع د ا العراّ (ت:-
 ـ.ََِِ-هػُِّْ وركت  كفاارسل،   راهوـ  مس الدوف، دار الكتب العمموض،

عرا ػل ، ي ػػي  سػةاؽ الزجػاج   ػػراهوـ  ػف السػرم (ت: - هػػػ( ُُّمعػايي الوػراف كاع
 ـ.ََِْ-هػُِْْتةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د  م ي، دار الةدوث، الواهرة 

هػػػػػ( َّٕمعػػػػايي الوػػػػراّات ، ي ػػػػي ميصػػػػكر مةمػػػػد  ػػػػف  ةمػػػػد ايزهػػػػرم (ت : -
ةدكـ لل ، كةركظػل الػدكتكر فتةػي ع ػد الػرةمف ةجػازم ، تةووؽ ال وه  ةمد فرود المزودم ، 

كموض المغض العر ض ، جامعض الواهرة ، الط عػض ايكلػ  ، دار الكتػب العمموػض ،  وػركت ، ل يػاف 
 ـ .ُٗٗٗهػ   َُِْ

هػػ( جمػاؿ الػدوف وكسػؼ ُٕٔمغيي الم وػب عػف كتػب اجعاروػب ج ػف ه ػاـ (ت-
 ةوي الدوف ع د الةمود، الواهرة . ف اةمد  ف ع د ا اجيصارم، تةووؽ: م

المعردات م غروب الور ف ، ي ي الواسـ الةسػوف  ػف مةمػد المعػركؼ  الراغػب -
هػػػ( إػػػ طل هوػػذـ الطعومػػػي ، الط عػػض ايكلػػػ  ، دار  ةوػػاّ التػػػراث َِٓايصػػعاايي (ت : 

 ـ .ََِٖهػ ُِْٖالعر ي ،  وركت ، ل ياف ، 
د  ػػػػف عمػػػػر الزمخ ػػػػرم (ت: المعصػػػػؿ فػػػػي عمػػػػـ العر وػػػػض ،ي ػػػػي الواسػػػػـ مةمػػػػك -

 ـ.ََِّ -هػ ُِْْهػ( ، الط عض ايكل ، دار الجوؿ،  وركت ، ّٖٓ
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هػػ( تةووػؽ ّٓٗمواووس المغض ، ي ي الةسوف  ةمػد  ػف فػارس  ػف زكروػا (ت : -
 ـَََِٖهػ ُِْٗ يس مةمد ال امي ، دار الةدوث ، الواهرة 

جرجػػايي (ت : فػػي  ػػرح رسػػالض ا وإػػاح ، ي ػػي  كػػر ع ػػد الوػػاهر الالموتصػػد -
 ـ .ََِٗق َُِْق( تةووؽ ال ر ويي  رودة ، دار الةدوث ، الواهرة ُْٕ كُْٕ

هػػػ( تةووػػؽ ةسػػف ِٖٓالموتإػػب ، ي ػػي الع ػػاس مةمػػد  ػػف  زوػػد الم ػػرد (ت : -
اجعػػػض الػػدكتكر  موػػػؿ وعوػػكب ، الط عػػػض ايكلػػ  ، دار الكتػػػب العمموػػض ،  وػػػركت ، ر ةمػػد ،كم
 ـ .ُٗٗق َُِْل ياف 

اب الوػػر ف ، ي ػػي زكروػػا وةوػػ   ػػف عمػػي المعػػركؼ  الخطوػػب الممخػػص فػػي  عػػر 
 ـ .ََِْهػ ُِْٓوةو  مراد ، دار الةدوث ، الواهرة -( تةووؽ دَِٓالت روزم (ت : 

ميتخب ةركة العوكف اليكاظر في الكجكه كاليظائر في الور ف الكروـ ، ج ف -
د ع د الميعـ  ةمد ، هػ( تةووؽ مةمد السود الصعطاكم ، كالدكتكر فؤإٗٓالجكزم (ت : 
 ت( -ا سكيدروض (د
يزهػػض ايعػػوف فػػي عمػػـ الكجػػكه كاليظػػائر ، لإلمػػاـ جمػػاؿ   ػػي العػػرج ع ػػد الػػرةمف -

ق( كإػػع ةكا ػػول خموػػؿ الميصػػكر ، الط عػػض ٕٗٓ ػػف عمػػي  ػػف مةمػػد  ػػف الجػػكزم (ت : 
 ـ .َََِق ُُِْايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

سػػو كول ، ي ػػي الةجػػاج وكسػػؼ  ػػف سػػموماف  ػػف عوسػػ  اليكػػت فػػي  ػػرح كتػػاب -
ق( الط عػػػػض ايكلػػػػ  ، دار الكتػػػػب العمموػػػػض ،  وػػػػركت ل يػػػػاف ْٕٔايعمػػػػـ ال ػػػػيتمرم (ت : 

 ـ .ََِٓق ُِْٓ
ق( َُٓالكجػكه كاليظػائر فػػي الوػر ف الكػروـ ، لمواتػػؿ  ػف سػموماف ال مخػػي (ت : -

العمموػػػػػض  وػػػػػركت ، ل يػػػػػاف تةووػػػػػؽ  ةمػػػػػد فروػػػػػد المزوػػػػػدم ، الط عػػػػػض ايكلػػػػػ  ، دار الكتػػػػػب 
 ـ .ََِٖق ُِْٗ

الكجكه كاليظائر في الور ف الكروـ ، ي ي الاّؿ الةسف  ف ع د ا العسكرم -
هػ( تةووؽ  ةمد السود ، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ّٓٗ(ت :  عد 

 ـ .ََُِل ياف 
هػ( َُٕارئ (ت : الكجكه كاليظائر في الور ف الكروـ ، لاركف  ف مكس  الو-

 ـ .ََِِتةووؽ ايستاذ الدكتكر ةاتـ صال  الإامف ، الط عض ايكل  ، عمكاف 
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 ف مةمد  الكجكه كاليظائر يلعاظ كتاب ا العزوز ، ي ي ع د ا الةسوف-
هػ( تةووؽ عر ي ع د الةمود عمي ، الط عض ايكل  ، دار الكتب ْٖٕالدامغايي (ت : 
 ـََِّهػ ُِْْل ياف العمموض ،  وركت ، 

همع الاكامع في  رح جمع الجكامع ، لجّؿ الدوف ع د الرةمف  ف   ي  كر -
ق( تةووؽ الدكتكر ع د الةمود هيداكم ، المكت ض التكفوووض ، مصر ُُٗالسوكطي (ت : 

 الواهرة .
الكسػػػوط فػػػي تعسػػػور الوػػػراف المجوػػػد ، ي ػػػي الةسػػػف عمػػػي  ػػػف  ةمػػػد الكاةػػػدم  -

هػػػػ( تةووػػػؽ ال ػػػوه عػػػادؿ  ةمػػػد ع ػػػد المكجػػػكد كال ػػػوه عمػػػي مةمػػػػد ْٖٔاليوسػػػا كرم (ت:
 ـ.ُْٗٗهػ/ُُْٓمعكض، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت،  
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 الكتاب السابعنحكياتي القرآنية : 
 تقديـ الجكاب عمى شرطه في النحك العربي

 كشكاودن في القرآف الكريـ
 سـ ا كالةمد  كالصّة كالسّـ عم  رسكؿ ا كعم   لل  

 كصة ل كمف كاجه ، ك عد .
فود ذهب اليةاة  ل   ٌيل ج وجكز تودوـ الجكاب عم   رطل ، كذه كا  
ذلؾ  ل  جكاز ةذفل  ذا توٌدـ ال رط ما ودٌؿ عمول ، كهذا هك مذهب  دجن مف 

ال صرووف ، كهك السائد في كتب اليةك ،  ٌما الككفوكف فود ذه كا  ل  جكاز 
تودوـ الجكاب عم   رطل مف دكف  ركط كمف  عّـ ال صرووف مف  جاز 
ا كا ي زود اييصارم ، كايخعش ، كالمازيي ، ك  ي العٌ اس  ذلؾ  وإن

ةاؿ الرإي : (( ٌيل  ذا توٌدـ عم   داة ال رط ما هك جكاب مف  (ُ(الم رلد
ةوث المعي  فموس عيد ال صرووف  جكاب لل لعظنا ؛ يٌف لم رط صدر الكّـ 
،  ؿ هك داؿا عمول ككالعكض عيل ، كةاؿ الككفوكف :  ؿ هك جكاب في المعظ 

ا ، كلـ وصٌدر  العاّ لتودمل ، فاك عيدهـ جكاب  (ِ( كاةع في مكةعل((  وإن

فكذلؾ  ككما اختمؼ اليةاة في ةإوض تودوـ الجكاب عم   رطل ،  
اختمؼ في هذه الوإوض  هؿ التعسور ؛ ذلؾ  فك المعسروف وعسركف ا وات 
ف في كتب اليةك ،  ل  ما هك مدكك الور يوض استيادنا  ل  ما ذهب  لول اليةاة ، كاع

وظاركا هذا اجختّؼ  ٌج عيد تعسور   ٌج  ٌف المعسروف في كتب التعسور لـ
ـك ً اىا لىٍكجى  ىف رك ىٰل  يٍرهىافى رى لًل﴾}وكسؼ :  { فود ميع ِْةكلل تعال  :  ﴿كىهى

                                                 

كال ةػر المةػوط  ْٗٓ/ّك ػرح التسػاوؿ  ِّٖ( ويظر : تساوؿ العكائد ج ف مالؾ ص  ُ(
كهمػع الاكامػع ُُّ-َُّكائتّؼ اليحٍصرة في اختّؼ يةاة الككفػض كال صػرة ص  ّْٖ/ٓ

 ِّ/ْكةا وض الص اف عم   رح اي مكيي  َٔٓ-ٗٗٓ/ِلمسوكطي 

  َُْ/ْ(  رح كافوض ا ف الةاجب لمرإي ايسترا اذم  ِ(
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ـك ً اىا لىٍكجى  ىف رك ىٰل  الط رم تودوـ الجكاب عم   رطل في ةكلل تعال  : ﴿كىهى
ج ة ماا ، ج توكؿ :  لود ةمتي  يٍرهىافى رى لًل﴾ كذكر (( ٌف العرب ج تودلـ جكاب لك 

)) كذهب الزجاج  ل  ما ذهب  لول  (ُ(لكج زود ، كهي ترود : لكج زود لومتي
الط رم فواؿ : ((كلوس في الكّـ  كذور  ف توكؿ : إر تؾ لكج زود ، كج 
هممتي  ؾ لكج زود ،  ٌيما الكّـ : لكج زود لاممتي  ؾ ، ك(لكج( تجاب  الّـ 

كلود هٌمت  ل كلاـٌ  اا لكج  ف ر ل  رهاف رٌ ل ، لكاف وجكز  ، فمك كاف :
ـٌ ً اىا﴾ جكا نا لػ(لكج( مف جاتوف : ﴿وعيي  ٌيل و عد جعؿ  (ِ( عم   عد(( كىهى

  ةداهما تودمل ، كايخرل : عدـ اةترايل  الّـ .
كمياـ مف  جاز تودوـ الجكاب عم   رطل ، فذكركا  ٌف في ةكلل  
لىوىدٍ ﴿تعال  :  ـٌ ً اىا لىٍكجى  ىف رك ىٰل  يٍرهىافى رى لًل﴾  تودومنا كتاخورنا ،  كى هىمكٍت ً ًل كىهى

كالتودور : لكج  ف ر ل  رهاف رٌ ل لاـٌ  اا ، ك(لكج( ةرؼ  رط ، كتعود امتياع 
الجكاب لكجكد ال رط ، فالاـٌ ميعي لكجكد ال رهاف ، كما توكؿ : لود ةارفتى 

ا ر ل ال رهاف لـ ووع ميل الاـٌ ، فوٌدـ جكاب (لكج( لكج  ف عصمؾ ا ، فممٌ 
عمواا ، كما وواؿ : ةد كيتى مف الاالكوف لكج  ٌف فّينا خٌمصؾ ،  م : لكج  ٌف 

 ( ّ(فّينا خٌمصؾ لكيتى مف الاالكوف

كةاؿ الورط ي : ((في الكّـ تودوـ كتاخور ،  م : لكج  ف ر ل  
تـ : كيتي  ةر  غروب الور ف عم    ي ع ودة  رهاف ر لل هـٌ  اا ، ةاؿ   ك ةا

ـٌ ً اىا لىٍكجى  ىف رك ىٰل  يٍرهىافى رى لًل﴾ ا وض ﴿فمٌما  توتي عم  ةكلل  لىوىٍد هىمكٍت ً ًل كىهى كى

                                                 

  ُِِ/ُِ( جامع ال واف  ُ(

عرا ل لمزجاج  ِ(   ِٖ/ّ( معايي الور ف كاع

كال ةػػػػػر المةػػػػػوط ي ػػػػػي ةٌوػػػػػاف  ُٖٓ-ُٕٓ/ْ( ويظػػػػػر : زاد المسػػػػػور ج ػػػػػف الجػػػػػكزم  ّ(
 ّْٖ-ّّٖ/ٓاييدلسي 
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ةاؿ   ك ع ودة : هذا عم  التودوـ كالتاخور ، كاٌيل  راد : كلود هٌمت  ل كلكج 
 ف ر ل  رهاف ر لل لاـٌ  اا((
)ُ ) 

ؿ   ك ةٌواف اييدلسي : ((كج توكؿ :  ٌف جكاب (لكج( متودلـ عمواا كةا 
ف كاف ج ووـك دلوؿ عم  امتياع ذلؾ ،  ؿ صرو   دكات ال رط العاممض  ، كاع
مختمؼ في جكاز تودوـ  جك تاا عمواا ، كةد ذهب  ل  ذلؾ الككفوكف ، كمف 

كج التعات  ل  َََ عّـ ال صرووف   ك زود اييصارم ، ك  ك الع اس الم رلد
ةكؿ الزجاج : كلك كاف الكّـ : كلاـٌ  اا ، كاف  عودنا فكوؼ مع سوكط الّـ 

ٌيما ﴿؟! يٌيل وكهـ  ٌف ةكلل :  ـٌ ً اىا﴾ هك جكاب ، كيةف لـ يوؿ  ذلؾ ، كاع كىهى
هك دلوؿ الجكاب ، كعم  تودور  ف وككف يعس الجكاب فالّـ لوست  ّزمض ؛ 

(لكج(  ذا كايت  صوغض الماإي  الّـ ، ك غور جـ لجكاز  ٌف ما واتي جكاب 
، توكؿ : لكج زود يكرمتؾ ، كلكج زود  كرمتؾ ، فمف ذهب  ل   ٌف ةكلل : 

ـٌ ً اىا﴾ هك يعس الجكاب لـ و عد﴿ كةد استدٌؿ مف ذهب  ل  جكاز ذلؾ َََكىهى
ٍكجى  ىف رك ىٍطيىا  كجكده في لساف العرب ةاؿ ا تعال  : ﴿ً ف كىادىٍت لىتيٍ ًدم ً ًل لى 

﴾}الوصص :  ٍؤًمًيوفى مىٰ  ةىٍمً اىا ًلتىكيكفى ًمفى اٍلمي  ( ِ( {((َُعى

كةاؿ ا ف عا كر : ((فالتودور : كلكج  ف ر ل  رهاف ر لل لاـٌ  اا ،  
فوٌدـ الجكاب عم   رطل لّهتماـ  ل ، كلـ وورف الجكاب  الّـ التي وكذر 

وس جزمنا ؛ كيٌيل لٌما ةيٌدـ عم  (لكج( كيًره ةريل اةتراف جكاب (لكج(  اا ؛ يٌيل ل
لىوىٍد هىمكٍت ً ًل﴾﴿ الّـ ة ؿ ذكر ةرؼ ال رط ، فوةسف الكةؼ عم  ةكلل   كى

ـٌ ً اىا﴾﴿  جممض لوظار معي  اج تداّ ةاؿ   ك ةاتـ : كيتي  ةر  غروب َََكىهى
ـٌ ً اىا لىٍكجى  ىف ﴿الور ف عم    ي ع ودة فمٌما  توتي عم  ةكلل  لىوىٍد هىمكٍت ً ًل كىهى كى

رك ىٰل  يٍرهىافى رى لًل﴾ ا وض ةاؿ   ك ع ودة : هذا عم  التودوـ كالتاخور ، كاٌيل 
                                                 

 ٕٔ/ّْكويظر : تاج العركس  ُُِ/ٗ( الجامع يةكاـ الور ف  ُ(

  ّْٖ-ّّٖ/ٓ( ال ةر المةوط  ِ(
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كطعف في هذا التاكوؿ ،   راد : كلود هٌمت  ل كلكج  ف ر ل  رهاف ر لل لاـٌ  اا
الطعف  ٌف   ا ع ودة لٌما  اٌف جكاب (لكج( ج وتودـ عمواا ، كودفع هذا  الط رم

 (ُ(ةاؿ ذلؾ عمميا  ٌيل ج ورل ميع تودوـ جكاب (لكج(((
كةد كذير مجيّ الجكاب ميودكمنا عم   رطل في ( ف( ال رطوض ، كجاّ  

 كذلؾ في  إعض مكاإع في ( ذا( ك(لكج( ال رطوتوف .
ف كاف هك نكاقض مذوب البصرييف كتىافته :   مذهب ال صرووف ، كاع
لسائد ، مذهب متاافت كذىمكضى ما ويوإل ، كومكف استي اط هذه المذهب ا

 اليكاةض مف  ةكاؿ  ت اع ال صرووف  يعساـ ،  جمماا فوما واتي :
ا تودوـ الجكاب عم  -ُ  ت ٌوف لي  ٌف ال صرووف  يعساـ وجوزكف  وإن

 رطل ، لكٌياـ ج وعٌدكيل جكاب ال رط ، كج وعر كيل هذا ا عراب  ٌج  ذا 
ت فول ال ركط المعظوض التي مف  وياا ظاكر عّمض الجـز عمول  ذا كاف تكافر 

ّى داًج عم   ّن مإارعنا ، كاجةتراف  العاّ  ذا كاف جممض اسموض ،  ك فع فع
الطمب ، جاّ في  رح المعٌصؿ ج ف وعوش : ((ةاؿ صاةب الكتاب (وعيي 

ج وتوٌدمل ، كيةك  الزمخ رم( كال رط كاجستعااـ في  ٌف  وئنا مما في ةولزه
ةكلؾ :  توؾ  ف تاتيي ، كةد سالتؾ لك  عطوتيي ، لوس ما توٌدـ فول جزاّ ، 

ةاؿ ال ارح َََكلكف كّمنا كاردنا عم  س وؿ ا خ ار ، كالجزاّ مةذكؼ
كج وتوٌدـ الجزاّ (وعيي الجكاب( عم   داتل ، فّ َََ(وعيي ا ف وعوش(

 ف  كرمتيي  الجـز عم  الجكاب ؛ يٌف توكؿ :  تؾى  ف  توتيي ، ك ةسٍف  لوؾ 
الجزاّ ج وتوٌدـ عم  ما ذكرياه ، فإف رفعتى ، كةمتى :  توؾ  ف  توتيي ، 
ك ةسفي  لوؾ  ف  كرمتيي ، جاز ، كمذمل :  يًت طالؽ  ف دخمًت الدار ، ك يا 
ٌيما هك كّـ مستوؿ عيولبى  ظالـ  ف فعمتي ، كلـ وكف ما توٌدـ جكا نا ، كاع

كالجكاب مةذكؼ ، كلوس ما توٌدـ  جكاب ،  ج ترل  ٌف الجكاب َََ ال رط

                                                 

 ْٖ-ْٕ/ُِور ج ف عا كر ( التةرور كالتيك  ُ(
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ف كاف جممض اسموض لزمتل العاّ ، ككاف وجب  ّن كاف مجزكمنا ، كاع  ذا كاف فع
 ف وواؿ : فايًت طالؽ  ف دخمًت الداار ، كما توكلل  ذا تاٌخر ؟ كهذا معي  

ا عم  س وؿ ا خ ار ةكلل : كلوس ما توٌدـ فول جزاّ مودكمنا ، كلكف كّمنا كاردن 
، كالجزاّ مةذكؼ ، كاعمـ  ٌيل ج وةسف  ف توكؿ :  تؾ  ف تاتيي ؛ يٌيؾ 
ذا  عممتاا لـ وكف  دا مف الجكاب ، كلـ تات  جكاب ، كلك  جزمتى  ػ( ف( كاع
ةمتى :  توتؾى  ف  توتيي جاز ؛ يٌف ةرؼ ال رط لـ وجـز فساغ  ف ج تاتي 

 (ُ(  جكاب((
ّـ ايخور  كإكح   ٌيل  ذا توٌدـ الجكاب عم  كوعاـ مف هذا الك 

ّن ماإونا  ( ف( ال رطوض ، ككايا فعموف ماإووف كما مٌذؿ ،  ك كاف ال رط فع
، كالجكاب المتوٌدـ فعؿ  مر ساغ  ف ج تاتي  جكاب موٌدر ؛ يٌيل ساغ جعؿ 
ما توٌدـ هك الجكاب ؛ لعدـ ظاكر عّمض الجـز ، كعّمض الجـز ج تظار 

لععؿ الماإي ، ككذلؾ ج تظار عم  فعؿ ايمر ، لذا جاز كساغ عم  ا
 كةسب مذهب ال صرووف  يعساـ  ف ويجعؿ ما توٌدـ ال رط هك الجكاب  عويل : 

﴾}ايعراؼ :  ًموفى ا تىًعدييىا ً ف كييتى ًمفى اٍلميٍرسى  {ٕٕفي ةكلل تعال  : ﴿اٍئًتيىا ً مى
اًدًةوفى ﴾}الجاذوض : كةكلل تعال  : ﴿اٍئتيكا ً آ ىاًئيىا ً ف كييتي   {ِٓـٍ صى

﴾}ال ورة :  اًدًةوفى ـٍ ً ف كييتيـٍ صى  {ُُُكةكلل تعال  : ﴿ةيٍؿ هىاتيكا  يٍرهىايىكي
﴾}ال ورة :  كا ًلمكػًل ً ف كييتيـٍ ً وكاهي تىٍع يديكفى  {ُِٕكةكلل تعال  : ﴿كىاٍ كيري

ا  ىًويى ًمفى الرل ىا ً ف كييتـي مح  كا مى ذىري ﴾}ال ورة : كةكلل تعال  : ﴿كى  {ٍِٖٕؤًمًيوفى
﴾}المائدة :   { ٕٓكةكلل تعال  : ﴿كىاتكويكا المكػلى ً ف كييتـي محٍؤًمًيوفى

ٌيما هك كّـ -ِ  تودـ ةكؿ ا ف وعوش : ((كلـ وكف ما توٌدـ جكا نا ، كاع
كالجكاب مةذكؼ ، كلوس ما توٌدـ  جكاب ،  ج ترل َََمستوؿ عيولبى  ال رط

                                                 

 ُُٖ-ُُٕ/ٓ(  رح المعٌصؿ ج ف وعوش  ُ(
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ف كاف جممض اسموض لزمتل العاّ ،  ٌف الجكاب  ذا كاف  ّن كاف مجزكمنا ، كاع فع
 ككاف وجب  ف وواؿ : فايًت طالؽ  ف دخمًت الداار ، كما توكلل  ذا تاٌخر ؟((

وعيي كما هك كاإ  :  ٌف ما توٌدـ ال رط ج وص  جعمل هك الجكاب  
ف ؛ يٌيل ج تتكافر فول  ةكاـ ال ركط المعظوض التي مف  هٌماا الجـز  ذا كا

ّن داًج عم   ّن مإارعنا ، كاجةتراف  العاّ  ذا كاف جممض اسموض ،  ك فع فع
الطمب كهذا وعيي  ٌيل  ذا تكافرت فول هذه ال ركط المعظوض ساغ كجاز كةسب 

 مذهب ال صرووف  يعساـ جعمل هك الجكاب في ةكلل تعال  :
اًدًةوفى   { ّٗ﴾} ؿ عمراف : ﴿فىٍاتيكا ً التكٍكرىاًة فىاٍتميكهىا ً ف كييتيـٍ صى

﴾} ؿ عمراف :  افيكًف ً ف كييتـي محٍؤًمًيوفى ـٍ كىخى افيكهي ّى تىخى  {ُٕٓكةكلل تعال  : ﴿فى
﴾}ايعراؼ :  اًدًةوفى  {َٕكةكلل تعال  : ﴿فىٍاًتيىا ً مىا تىًعدييىا ً ف كييتى ًمفى الصك

ككميكا ً ف كييتـي محٍؤًمًيو مى  المكػًل فىتىكى ﴾}المائدة : كةكلل تعال  : ﴿كىعى  {ِّفى
ككميكا ً ف كييتـي محٍسًمًموفى ﴾}وكيس :   {ْٖكةكلل تعال  : ﴿فىعىمىٍوًل تىكى

﴾}هكد : كةكلل تعال  :  اًدًةوفى  {ِّ﴿فىٍاًتيىا ً مىا تىًعدييىا ً ف كييتى ًمفى الصك
زىاؤيهي ً ف كييتيـٍ كىاًذً وفى ﴿﴾}وكسؼ :   {ْٕكةكلل تعال  : ﴿ةىاليكا فىمىا جى

﴾}ايي واّ : كةكلل  ـٍ ً ف كىاييكا وىيًطويكفى  {ّٔتعال  : ﴿فىاٍساىليكهي
﴾}ال عراّ :  اًدًةوفى  {ُّكةكلل تعال  : ﴿ةىاؿى فىٍاًت ً ًل ً ف كييتى ًمفى الصك
﴾}ال عراّ :  اًدًةوفى  {ُْٓكةكلل تعال  : ﴿فىٍاًت ً آوىضو ً ف كييتى ًمفى الصك

ـٍ ً ف اًدًةوفى ﴾}الصافات :  كةكلل تعال  : ﴿فىٍاتيكا ً ًكتىاً كي  {ُٕٓكييتيـٍ صى
اًدًةوفى ﴾}الدخاف :   {ّٔكةكلل تعال  : ﴿فىٍاتيكا ً آ ىاًئيىا ً ف كييتيـٍ صى

﴾}ايةواؼ :  اًدًةوفى  {ِِكةكلل تعال  : ﴿فىٍاًتيىا ً مىا تىًعدييىا ً ف كييتى ًمفى الصك
ٍذًمًل ً ف كىاييكا  ًدوثو مل ﴾}الطكر : كةكلل تعال  : ﴿فىٍموىٍاتيكا ً ةى اًدًةوفى  {ّْصى

 {ٗكةكلل تعال  : ﴿فىذىكلٍر ً ف يكعىعىًت الذلٍكرىٰل﴾}ايعم  : 
فود جاّ ما توٌدـ ال رط في هذه ال كاهد الور يوض ما وصم   ف وككف  

 جكا نا لم رط كمكافونا ل ركطل التي كإعاا ال صروكف  يعساـ
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 يًت طالؽ  ف  ةاؿ ا ف الةاجب : ((فاٌما  ذا توٌدـ مذؿ ةكلؾ :-ّ 
دخمًت الدار ، فاذا مما اختيًمؼ فول ، فمياـ مف ووكؿ هك الجزاّ (كما ذهب 
الككفوكف( ، كمياـ مف ووكؿ : هك جممض مستوٌمض دٌلت عم  الجزاّ (كما ذهب 

ًذؼى لمعمـ  ل ، َََال صروكف(  كالكجل  ٌف الجزاّ مودكر مذمل  ٌج  ٌيل ةي
ا الكّـ المتوٌدـ لك كاف  خ ارنا مطمىونا كوتمٌسؾ مف ذهب  ل  ايكؿ  اٌف هذ

ف لـ تدخؿ الدار ، كلٌما لـ وكف  كلوس ميعمكونا عم  ال رط لكجب  ف تيطمكؽ كاع
ذلؾ ، ككاف  مذا ض ما لك ةاؿ :  ف دخًت الدار فايًت طالؽ ،  ا جماع كجب 
ٌمؽى عم  ال رط ،   ف ووإ  عمول  الجكاب ؛  ذ ج معي  لمجكاب  ٌج ما عي

 (ُ( معي  ةكٌم  ٌج  ٌف ايةكاـ المعظوض تعارإل(( كهك
كهذا المذاؿ وعدح  ك ر دلوؿ عم   ٌف كٌؿ جممض  رطوض توٌدـ فواا  

الجكاب عم   رطل ، كجب تعمؽ هذا الجكاب  ال رط المتاخر عيل ، كج 
وصٌ   ف وككف جممض مستوٌمض ،  ك  خ ارنا مطمونا ، كهذا ج ويط ؽ عم  ( ف( 

ا مف  دكات ال رط الجازمض ال رطوض ال جازمض كةدها ،  ؿ عم  غورها  وإن
 كغور الجازمض  ، كػ( ذا( ال رطوض ، كوكلل تعال  :  

﴾}اليةؿ :   {ُٗ﴿كى ىٍكفيكا ً عىٍاًد المكػًل ً ذىا عىاهىدتحـٍ
﴾}ا سراّ :   {ّٓكةكلل تعال  : ﴿كى ىٍكفيكا اٍلكىٍوؿى ً ذىا ًكٍمتـي

﴾}ال ورة : كةكلل تعال  : ﴿كى ىٍ ًادي   {ِِٖكا ً ذىا تى ىاوىٍعتيـٍ
﴾}الكاؼ :   {ِْكةكلل تعال  : ﴿كىاٍذكير رك كؾى ً ذىا يىًسوتى

 ك(لكج( ال رطوض ، كوكلل تعال  : 
مىا كييكا ًليىٍاتىًدمى لىٍكجى  ىٍف هىدىايىا المكػلي﴾}ايعراؼ :   { ّْ﴿كى

مىٍواىا﴾}العرةاف : كةكلل تعال  : ﴿ً ف كىادى لىويًإمحيىا عىٍف  ًلاىتً  يىا لىٍكجى  ىف صى ىٍريىا عى
ِْ } 

                                                 

ؿ ج ف الةاجب ص  ُ(  ٕٔٓ-ٕٓٓ( ا وإاح في  رح المعصك
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مىٰ  ةىٍمً اىا﴾}الوصص :  كةكلل تعال  : ﴿ً ف كىادىٍت لىتيٍ ًدم ً ًل لىٍكجى  ىف رك ىٍطيىا عى
ُُ } 

ا عم  (لكج( ال رطوض في ةكلل تعال  :  ـك ً اىا ﴿ م : هذا ما ويط ؽ  وإن كىهى
{ فوةسـ الخّؼ كٌمل في هذه الوإوض ًِْل﴾}وكسؼ : لىٍكجى  ىف رك ىٰل  يٍرهىافى رى ل 

ـى ً اىا﴾ ﴿ اٌف وكسؼ عمول السّـ لـ واـٌ  صّن ؛ يٌيل عيد ذ كت تعمؽ  ًكهى
 ػ(لكج( وعود امتياع الاـٌ لكجكد ال رهاف ؛ يٌف (لكج( ةرؼ امتياع لكجكد ، 

  م : امتياع الجكاب لكجكد ال رط 
ّن في ةكلل تعال  :  استيادنا  ل  ما توٌدـ يوكؿ-ْ  :  ٌيل لك  رود مذ

﴾}ال ورة :  ا  ىًويى ًمفى الرل ىا ً ف كييتـي محٍؤًمًيوفى كا مى ذىري عدـ تعمؽ الجكاب  {ِٖٕ﴿كى
المتودلـ  ال رط الذم  عده ، ك رود  ف وككف لم رط جكاب متاخر مةذكؼ ، 

ف كيتـ  مؤميوف ، لعيًطؼ عمول ما  عده ، كةوؿ : كذركا ما  وي مف الر ا كاع
ـك ً اىا لىٍكجى  ىف رك ىٰل  يٍرهىافى ﴿ككذلؾ لك  رود هذا في ةكلل تعال  :  كىهى

{ لووؿ : كهـٌ  اا كلكج  ف ر ل  رهاف رٌ ل ،  م : جاز ِْرى لًل﴾}وكسؼ : 
عدـ تعمؽ ال رط  ما  عده ، كجاز  ف وككف لم رط جكاب مودكر مةذكؼ ، 

، لكف لٌما جاّ غور معطكؼ دٌؿ عم   لك جاّ ال رط معطكفنا عم  ما ة مل
تعمول  ما ة مل ، فوككف ما توٌدـ ال رط هك الجكاب  عويل ، كالجدور  الذكر  ٌف 
ال رط لـ ورد معطكفنا في كٌؿ ال كاهد الور يوض التي توٌدـ فواا الجكاب عم  

  رطل . 
مما ودٌؿ عم   ٌف ما توٌدـ ال رط هك الجكاب  ٌيل ج  دك مف تودور -ٓ 

الجكاب المةذكؼ  عد ال رط  معظل المذككر ة مل في  كاهد ( ذا( ال رطوض 
ّن مف جعؿ ةكلل تعال  : ﴿كى ىٍكفيكا ً عىٍاًد المكػًل ً ذىا  الور يوض السا وض ، فّ  ٌد مذ
﴾  تودور : ك كفكا  عاد ا  ذا عاهدتـ فاكفكا  عاد ا ، كةكلل  عىاهىدتحـٍ

﴾  تودور : ك كفكا الكوؿ  ذا كمتـ فاكفكا الكوؿ ، تعال  : ﴿كى ىٍكفيكا اٍلكى  ٍوؿى ً ذىا ًكٍمتـي
 ؿ ج  ٌد مف تودور الجكاب المةذكؼ  عد ال رط  يعس لعظل المذككر ة مل ، 
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ّن مف جعؿ ةكلل تعال  :  في  كاهد ( ف( ال رطوض السا وض ،  م : ج معٌر مذ
افيكًف ً ف كييتـي محٍؤًميً  ـٍ كىخى افيكهي ّى تىخى ﴾  تودور : فّ تخافكهـ كخافكف  ف ﴿فى وفى

كيتـ مؤميوف فّ تخافكهـ كخافكف ، كةكلل تعال  : ﴿فىٍاًتيىا ً مىا تىًعدييىا ً ف كييتى 
﴾  تودور : فاتيا  ما تعديا  ف كيت مف الصادةوف فاتيا  ما تعديا  اًدًةوفى ًمفى الصك

ككميكا ً ف كييتـي محسٍ  ًمًموفى ﴾  تودور : فعمول تككمكا  ف ، كةكلل تعال  : ﴿فىعىمىٍوًل تىكى
 ﴾ ـٍ ً ف كىاييكا وىيًطويكفى كيتـ مسمموف فعمول تككمكا ، كةكلل تعال  : ﴿فىاٍساىليكهي
 تودور : فاسالكهـ  ف كايكا ويطوكف فسالكهـ ، كةكلل تعال  : ﴿فىٍاًت ً آوىضو ً ف 

﴾  تودور : فاًت  آوض  ف كيتى مف الصاد اًدًةوفى ةوف فات  آوض ، كييتى ًمفى الصك
﴾  تودور : فمواتكا  اًدًةوفى ٍذًمًل ً ف كىاييكا صى ًدوثو مل كةكلل تعال  : ﴿فىٍموىٍاتيكا ً ةى
 ةدوث مذمل  ف كايكا صادةوف فمواتكا  ةدوث مذمل ، كةكلل تعال  : ﴿فىذىكلٍر ً ف 

 يكعىعىًت الذلٍكرىٰل﴾  تودور : فذكلٍر  ف يععت الذكرل فذكلرٍ 
كب هذا التودور كاإ  مف ةكلاـ :  ٌيل ((وجكز ةذؼ كالوكؿ  كج  

الجكاب ، كاع واّ فعؿ ال رط ،  ذا جاّ ال رط عووب كّـ ودٌؿ عم  
كةكلاـ المذككر :  اٌيل ((داؿا عمول ككالعكض عيل(( ةت   ٌياـ ( ُ(الجكاب((

ةٌدركا الجكاب المةذكؼ  عد ال رظ  يعس لعظل المذككر ة مل ، فود ذكر 
عساـ ، كما توٌدـ  ٌيل ((وجكز ةذؼ جكاب ال رط كاجستغياّ ال صروكف  ي

 ال رط عيل ، كذلؾ عيدما ودٌؿ دلوؿ عم  ةذفل يةك :  يت ظالـ  ف فعمتى ، 
فةذؼ جكاب ال رط ، لدجلض ( يت ظالـ( عمول ، كالتودور :  يتى ظالـ  ف 

                                                 

  ّّٓ( المورلب ج ف عصعكر ص  ُ(
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االكوف : كيةك : ةد كيتى مف ال (ُ(فعمتى فايتى ظالـ ، كهك كذور في لساياـ((
 (ِ(لكج  ٌف فّينا خٌمصؾ ،  م : لكج  ٌف فّينا خٌمصؾ لكيتى مف الاالكوف

ةوف ذهػب ال صػروكف  لػ   ٌف مػا توػدـ ال ػرط لػوس هػك الجػكاب ، -ٔ 
 ػػػؿ هػػػك مةػػػذكؼ ، اإػػػطركا  لػػػ  توػػػدوره ، جػػػاّ فػػػي الػػػدر المصػػػكف : ((ةكلػػػل 

ـٍ رى لػي لىػٍكجى ديعىاؤيكي  ػا وىٍع ىػاي ً كيػ ﴾}العرةػاف : تعال  : ﴿ةيٍؿ مى { جكا اػا مةػذكؼ ٕٕـٍ
كووػػاؿ : مػػا َََلدجلػػض مػػا توػػٌدـ ،  م : لػػكج دعػػاؤكـ مػػا عيػػ   كػػـ كج اكتػػرث

ةػػػٌدر الجػػػكاب المةػػػذكؼ  عػػػد  (ّ( ع ػػػاتي  ػػػؾ  م : مػػػا اهتممػػػت كج اكترذػػػت((
ف ةػػػدركه هيػػػا  مػػػا ورادفػػػل فوػػػد ةػػػٌدركه  ال ػػػرط  مػػػا وػػػرادؼ معيػػػ  مػػػا تودمػػػل ،  كاع

ػا كييكػا ًليىٍاتىػًدمى  معظل في ال ػكاهد ايخػ مى ّن ةكلػل تعػال  : ﴿كى رل ، فوػد جعمػكا مػذ
{  تودور : ما كٌيا لياتدم لػكج  ف هػدايا ا ّْلىٍكجى  ىٍف هىدىايىا المكػلي﴾}ايعراؼ : 

 (ْ(ما كيا لياتدم 
ـك ً اىا لىٍكجى  ىف رك ىٰل  يٍرهىافى رى لًل﴾}وكسؼ :   { ِْكةكلل تعال  : ﴿كىهى
كهـٌ  اا لكج  ف ر ل  رهاف رٌ ل لاـٌ  اا  تودور :

 )ٓ) 
كةكلل تعال  : ﴿ً ف كىادى لىويًإمحيىا عىٍف  ًلاىًتيىا لىٍكجى  ىف صى ىٍريىا  

مىٍواىا﴾}العرةاف :  {  تودور :  ف كاد لوإٌميا عف  لاتيا لكج  ف ص ريا ِْعى
 (ٔ(عمواا لكاد وإميا عف  لاتيا

                                                 

كويظػر : ال ةػر  ُِٓ/ِكةا ػوض الخإػرم عمػ  ا ػف عووػؿ  ّْ/ْ(   رح ا ػف عووػؿ  ُ(
 ْٕٔ/ٔكالدر المصكف  ّْٖ/ٓالمةوط 

  ُٖٓ/ْ( ويظر : زاد المسور ج ف الجكزم  ِ(

 َٕٓ/ٖ(  الدر المصكف  ّ(

 ِّْ/ٓكالدر المصكف لمةم ي  ِْْ/ُ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف  ْ(

 ْٓ/ِ( ويظر : الت واف في  عراب الور ف لمعك رم  ٓ(

 ْٖٓ/ٖ( ويظر : الدر المصكف لمةم ي  ٔ(
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مىٰ  كةكلل تعال  : ﴿ً ف كىادىٍت لى   تيٍ ًدم ً ًل لىٍكجى  ىف رك ىٍطيىا عى
{  تودور :  ف كادت لت دم  ل لكج  ف ر طيا عم  ةم اا ُُةىٍمً اىا﴾}الوصص : 
 (ُ(لكادت ت دم  ل 

كةد جعمكا ةكؿ العرب : (( يت ظالـ  ف فعمتى ،  تودور :  يتى ظالـ  
 (ِ( ف فعمتى فايتى ظالـ(( 

تساغض ، كفواا تكرار  المعظ فإٌّ فاذه التودورات كما تجدها غور مس 
عف التكرار  المعي  ، كهذا متاتٍّ مف تكرار الجكاب مرتوف : المذككر كالموٌدر 
، كلك صٌ   ٌف الجكاب مةذكؼ جستسو، تودوره كما استسو، تودور الجكاب 
في غور  اب تودوـ الجكاب ، جاّ في ال رهاف : ((ةذؼ ايجك ض ، كوكذر 

مى  ذلؾ في جكاب (لك( ك ًةعيكا عى لىٍك تىرىٰل ً ٍذ كي (لكج( كوكلل تعال  : ﴿كى
مىٰ  ِٕاليكاًر﴾}اييعاـ :  ًةعيكا عى لىٍك تىرىٰل ً ٍذ كي { كةكلل تعال  : ﴿كى
﴾}اييعاـ :  ـٍ ٍكةيكفيكفى ًعيدى َّرى لًا لىٍك تىرىٰل ً ًذ الظكاًلميكفى مى { كةكلل تعال  : ﴿كى

﴾}س ا :  ـٍ كا  { كةكلل تعال  :ُّرى لًا فك  الكًذوفى كىعىري لىٍك تىرىٰل ً ٍذ وىتىكى ًئكىضي  ۚ  ﴿كى ّى اٍلمى
﴾}اييعاؿ : لىٍك تىرىٰل ً ًذ اٍلميٍجًرميكفى َٓوىٍإًر يكفى كيجيكهىايـٍ { كةكلل تعال  : ﴿كى

﴾}السجدة :  ـٍ ـٍ ًعيدى رى لًا ّيكًسًا لىٍك تىرىٰل ً ًذ ُِيىاًكسيك ري { كةكلل تعال  : ﴿كى
{ تودوره في هذه المكاإع : لر وتى ّٗي غىمىرىاًت اٍلمىٍكًت﴾}اييعاـ : الظكاًلميكفى فً 

عج نا ،  ك  مرنا عظومنا ، كلر وتى سّك ميوم اـ ،  ك لر وت سّك  ةكالاـ((
)ّ) ،

مى  اليكاًر﴾  تودور :  ًةعيكا عى لىٍك تىرىٰل ً ٍذ كي ّن جعؿ ةكلل تعال  : ﴿كى فود استسو، مذ
ًةعيكا كلك ترل  ذ كةعكا عم  اليا لىٍك تىرىٰل ً ٍذ كي ر لر وت عج نا ، كةكلل تعال  : ﴿كى

                                                 

 ّٓٔ/ٖدر المصكف لمةم ي كال ّْٖ-ّّٖ/ٓ( ويظر : ال ةر المةوط  ُ(

كويظػػػػر : ال ةػػػػر  ُِٓ/ِ(  ػػػػرح ا ػػػػف عووػػػػؿ  ، كةا ػػػػوض الخإػػػػرم عمػػػػ  ا ػػػػف عووػػػػؿ  ِ(
 ْٕٔ/ٔكالدر المصكف  ّْٖ/ٓالمةوط 

 ّٖٓ( ال رهاف في عمـك الور ف لمزرك ي ص  ّ(
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﴾  تودور : كلك ترل  ذ كةعكا عم  ر اـ لر وت  مرنا عظومنا ، كةكلل  ـٍ مىٰ  رى لًا عى
لىٍك تىرىٰل ً ًذ الظكاًلميكفى ًفي غىمىرىاًت اٍلمىٍكًت﴾  تودور : كلك ترل  ذ  تعال  : ﴿كى

لىٍك تىرىٰل الظالمكف في غمرات المكت لر وت  سّك  ةكالاـ ، كةكلل تعال  : ﴿كى
كا  فك  الكًذوفى كىعىري ﴾  تودور : كلك ترل  ذ  ۚ  ً ٍذ وىتىكى ًئكىضي وىٍإًر يكفى كيجيكهىايـٍ ّى اٍلمى

وتكٌف  الذوف كعركا المّئكض لر وت سّك ميوم اـ ، ككما استسو، تودوره في ةكلل 
مىوٍ  لىٍكجى فىٍإؿي المكػًل عى ًكوـه﴾}اليكر : تعال  : ﴿كى ـٍ كىرىٍةمىتيلي كى ىفك المكػلى تىككابه ةى { َُكي

 (ُ(كالتودور : كلكج فإؿ ا عموكـ كرةمتل ك ٌف ا تكاب رةوـ لامكتـ 
كهذه التودورات لمجكاب المةذكؼ هيا كٌماا مستساغض ؛ كلوس في  

 مةذكؼالتودور تكرار ؛ يٌيل ةد  صٌ   ٌف الجكاب في ال كاهد المذككرة 
تودـ ةكؿ ا ف الةاجب ((فاٌما  ذا توٌدـ مذؿ ةكلؾ :  يًت طالؽ  ف -ٕ 

دخمًت الدار ، فاذا مما اختيًمؼ فول ، فمياـ مف ووكؿ هك الجزاّ (كما ذهب 
الككفوكف( ، كمياـ مف ووكؿ : هك جممض مستوٌمض دٌلت عم  الجزاّ (كما ذهب 

ًذؼى لمعمـ  ل ، كالكجل  ٌف الجزاّ مودكر مذمل َََال صروكف(   ٌج  ٌيل ةي
كوتمٌسؾ مف ذهب  ل  ايكؿ  اٌف هذا الكّـ المتوٌدـ لك كاف  خ ارنا مطمىونا 

ف لـ تدخؿ الدار(  (ِ( كلوس ميعمكونا عم  ال رط لكجب  ف تيطمكؽ كاع
ج وصٌ   ف يجعؿ ما توٌدـ ال رط  خ ارنا مطمونا كجممض مستوٌمض ،  

مىا كييكا كلوس معٌمونا  ال رط ؛ يٌيل  ّن كذلؾ في ةكلل تعال  : ﴿كى لك جعمياه مذ
{ لجعميا ا وض ةد صٌرةت  عدـ ًّْليىٍاتىًدمى لىٍكجى  ىٍف هىدىايىا المكػلي﴾}ايعراؼ : 

الاداوض ، في ةوف  ٌف المراد امتياع عدـ الاداوض ، كامتياع عدـ الاداوض ج 
ة ةد ذه كا  ل  الوكؿ  امتياع وككف  ٌج  تعٌمؽ ما توٌدـ ال رط  ال رط ، كاليةا

عدـ الاداوض عف طروؽ تودور جكاب متاخر مةذكؼ لػ(لكج( ال رطوض ، 

                                                 

 ّٖٖ/ٖ( ويظر : الدر المصكف  ُ(

ؿ ج ف الةاجب ص  ِ(  ٕٔٓ-ٕٓٓ( ا وإاح في  رح المعصك
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فوةصؿ هياؾ تياةض مف ةوث اليعي كا ذ ات  وف صرو  ا وض كتودورها ، 
كج ومكف تعادم كةكع التركوب الور يي  اذا التياةض  ٌج  كجكب  لغاّ هذا 

ال رط هك الجكاب  عويل كج جكاب التودور ، ك كجكب جعؿ ما توٌدـ 
 مةذكؼ .
ايصػؿ فػي  ف مػا  فٌ الغرض مف حذؼ جكاب الشػرط كتقديمػه  : -ٖ 

، فػػػػإٌف ةذفػػػػل ج  ػػػػد مػػػػف  ف وكػػػػكف لكجػػػػل مػػػػف  كجػػػػل  جػػػػكاب ال ػػػػرط  ف وػػػػذكر
ّن ةذؼ جكاب (لك( في ال كاهد السا وض ، فوػد ((ةػالكا :  ال ّغض ، مف ذلؾ مذ

ٌيمػػػػا وةػػػػذؼ لوصػػػػد َََعخػػػػوـ كالتعظػػػػوـكةػػػػذؼ الجػػػػكاب ووػػػػع فػػػػي مكاةػػػػع الت كاع
الم الغػض ؛ يٌف السػامع مػػع  ةصػ  تخومػػل وػذهب ميػػل الػذهف كػػٌؿ مػذهب ، كلػػك 

 (ُ( صػػٌرح  ػػالجكاب لكةػػؼ الػػذهف عيػػد المصػػٌرح  ػػل فػػّ وكػػكف لػػل ذلػػؾ الكةػػع((
ػا كذوػػرنا ، كةػد جػاّ ذلػؾ فػػي  كةػاؿ ا ػف وعػوش : ((كةػد وةػػذؼ جػكاب (لػك(  وإن

لىػػػٍك  ىفك ةيٍر ينػػػا سيػػػولرىٍت  ًػػػًل اٍلًج ىػػػاؿي  ىٍك ف ةكلػػػل تعػػػال  : الوػػػر ف كال ػػػعر ، فػػػالور  ﴿كى
ػػٍكتىٰ   ـى  ًػػًل اٍلمى ًموعنا﴾ ۚ  ةيطلعىػػٍت  ًػػًل اٍيىٍرضي  ىٍك كيملػػ { ُّ}الرعػػد :  ىػػؿ للمكػػػًل اٍيىٍمػػري جى

كمػف ذلػؾ : لػػك ذات َََفمػـ وػات لػػ(لك(  جػػكاب ، فمػـ ووػؿ : لكػاف هػػذا الوػر ف
وػػػػات  جػػػكاب ، كالمػػػػراد : جيتصػػػعتي ، كذلػػػػؾ كمػػػل لمعمػػػػـ  سػػػكار لطمتيػػػػي ، لػػػـ

 مكإػػػعل ، كةػػػاؿ  صػػػةا يا :  ٌف ةػػػذؼ الجػػػكاب فػػػي هػػػذه اي ػػػواّ   مػػػ، فػػػي 
المعيػػػ  مػػػف  ظاػػػاره ،  ج تػػػرل  ٌيػػػؾ  ذا ةمػػػتى لع ػػػدؾ : كا لػػػئف ةمػػػتي  لوػػػؾ ، 
كسكتك عف الجكاب ، ذهب فكره  ل    واّ مػف  يػكاع المكػركه ، فمػـ وػدر  ٌواػا 

  ، كلك ةمتى : يإر ٌيؾ ، فاتوت  الجكاب ، لـ ت ػؽ  ػوئنا غوػر الإػرب ، و و
ػػػًدودنا﴾}اليمؿ : كميػػػل ةكلػػػل  ػػػذىا نا  ى يعىذل ىيكػػػػلي عى { كلػػػػـ وعػػػٌوف العوك ػػػض ،  ػػػػؿ ُِ﴿يى

  (ِ(   اماا ؛ يٌف   ااماا  كةع في اليعس((

                                                 

 ّٖٓ( ال رهاف في عمـك الور ف لمزرك ي ص  ُ(

 َُِ-ُُٖ/ٓ(  رح المعٌصؿ ج ف وعوش  ِ(
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 كمػػف ذلػػؾ ةػػذؼ جػػكاب ( ذا( لجعمػػل  مػػرنا عاًمػػا ، كمػػا ةػػكؿ ا تعػػال  :
تكػػ  ػػتٍ  ً ذىا (ةى اؤيكهىػػا ك فيًتةى ةىػػاؿى   ىٍ كىا ياىػػا جى يىتياىػػا( ]الزمػػر:  لىايػػـٍ  كى زى [ ةػػاؿ ّٕخى

تكػ  ػتٍ  ً ذىا سو كول : ((كسالتي الخموؿ عف ةكلل تعال : (ةى اؤيكهىػا كفيًتةى  ىٍ كىا ياىػا(   جى
 وػػف جكا اػػػا ؟ فوػػػاؿ :  فك العػػػرب ةػػػد تتػػػرؾ فػػي مذػػػؿ هػػػذا الخ ػػػر، الجػػػكاب فػػػي 

لعمـ الميخ ىر يم  يّ كإع هذا الكّـ((الكّـ 
)ُ). 

كةػاؿ ( ِ(كذكر ايخعش  فك الجكاب : (كةاؿ لاػـ خزيتاػا (، كالػكاك زائػدة 
ا ػػػف ةتو ػػػض : (( ككاك اليسػػػؽ ةػػػد تػػػزاد ةتػػػ  وكػػػكف الكػػػّـ كاٌيػػػل ج جػػػكاب لػػػل ، 

تكػ  ػتٍ  ً ذىا كوكلػل تعػال  : (ةى اؤيكهىػا ك فيًتةى ةىػاؿى   ىٍ كىا ياىػا جى يىتياىػا( ]الزمػر:  لىايػـٍ  كى زى خى
كذكر الط رم  ف مف اليةاة مف ةاؿ  اف ( ّ([  كالمعي  : ةاؿ لاـ خزيتاا((ّٕ

ةىػاؿى  يىتياىػا( كالػكاك زائػدة، كذكػر  ػافك ((اةػرب  لىايػـٍ  الجػكاب هػك ةكلػل تعػال : (كى زى خى
 .(ْ(ايةكاؿ  ل  الصكاب ةكؿ مف ةاؿ  افك الجكاب متركؾ((

ودوره: سػعدكا ،  ك صػاركا  لػ  السػعادة ، كةوؿ :  ف الجكاب مةذكؼ، ت
،  (ٕ(، كةوػؿ توػدوره : كوػت ككوػت (ٔ(،  ك  يسػكا ك ميػكا  (ٓ(كةوؿ تودوره: دخمكها

 (ُ(كةوؿ :  فك ((( ذا( هيا لمجرد الزماف غور مإميض معي  ال رط(( 
                                                 

 َُِ-ُُٗ/ّك تةووؽ  دوع  َُّ/ ّ( الكتاب  تةووؽ هركف 1(

 . ِٕٓ( ويظر : معايي الور ف ص 2(

 ُٖٓك تةووؽ   راهوـ  مس الدوف ص  ِّٓ( تاكوؿ م كؿ الور ف ص 3(

 .ّْ/ ِْ( جامع ال واف 4(

عرا ػػل،  ِّٖ/ُك تةووػػؽ  ػػدوع   ُٖ/ ِالموتإػػب لمم ػػرد ( ويظػػر: 5( / ْكمعػػايي الوػػر ف كاع
ك تةووؽ الدكتكر ةامد  ةمد الطاهر  ٖٓ/ ُٓكالجامع يةكاـ الور ف،  ِٕٓ -ِْٕ
 ٕٗٓ/ ْكفت  الودور  ُِٓ/ُٓ

 ِْٗ/ِ( ويظر : مّؾ التاكوؿ ج ف الز ور الغرياطي 6(

 .ِّٔ/ ِ( ويظر: مغيي الم وب 7(
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كمػػػػذهب الكػػػػكفووف  فك الجػػػػكاب ةكلػػػػل تعػػػػال : (كفتةػػػػت ا كا اػػػػا( كالػػػػكاك 
 .(ّ(لجكاب في هذه ا وض الكرومض ج وتعدل هذه اجةكاؿفا (ِ(عيدهـ زائدة

يكمػػا ةػػذؼ ييكػػل صػػعض  كةػػاؿ الزمخ ػػرم: (( فك جػػكاب ( ذا( مةػػذكؼ ؛ كاع
كهػذه  (ْ(ذكاب  هؿ الجيض ، فدؿ  ةذفل عم   يكػل  ػيّ ج وةػوط  ػل الكصػؼ((

 هي ةوووض ةذؼ الجكاب في هذه ا وض الكرومض كيةكها.

عسور تطٌرةكا  ل  سر ةذؼ الجكاب في كٌؿ فاهؿ المغض كاليةك كالت 
  كاب ةذفل  ٌج في  اب تودوـ الجكاب عم   رطل ؛ يٌيل ج ةذؼ في 
الةوووض في هذا ال اب ،  ؿ الذم في هذا ال اب تودوـ الجكاب عم   رطل ج 

كهـ لـ وتطٌرةكا  ل  سٌر هذا التودوـ ؛ يٌياـ ج ووكلكف  جكازه  ةذؼ الجكاب ، 
 ةد المآخذ في ت ٌيي هذا المذهب ، كهك  ٌيل  ٌدل  ل   هماؿ ، كهذا هك 

كمف المعركؼ في المغض  فك تودوـ ماةول التاخور في دراسض هذا التودوـ ، 
ايصؿ ، لل دجلض  ّغوض، فتودوـ جكاب ال رط ج  د مف  ٍف وككف لل كجل 
مف كجكه هذه الدجلض ؛ لذا وي غي  ٍف تدرس هذه المكاإع في  اب : تودوـ 
جكاب ال رط ج في  اب : ةذؼ جكاب ال رط ،  اياا في ذلؾ  اف تودوـ 

، كهياؾ ةاعدة تكاد تككف    الم تد  ، كتودوـ المععكؿ  ل عم  فعملالخ ر عم
 .عاٌمض  ٌف ما ةٌول التاخور ج ويوٌدـ  ٌج لّهتماـ  ل 

                                                                                                                

 . ُّٖ/ِْر كالتيكور ج ف عا كر ( التةرو1(

 .ٖٔٓ، ٓٓايي ارم، ص ف ( ويظر:  رح الوصائد الس ع الطكاؿ ي ي  كر 2(

كال وػاف فػػي غروػب  عػػراب الوػػر ف،  ٓٗٓ/ ّ( ويظػر: الكسػػوط فػي تعسػػور الوػر ف المجوػػد، 3(
ِ /ِّٕ. 

،  ْْٓ/ ٗ، كالػػدر المصػػكف،  ٖٗٓ/ ٕكويظػػر: ال ةػػر المةػػوط،  ُِْ/ ْ( الك ػػاؼ، 4(
 .ّٓٓ/ ُٔكالم اب في عمـك الكتاب، 
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ةيدلـ الجكاب عم   رطل تقديـ الجكاب عمى شرطه ل وتماـ به :  
لتإمف الجكاب معي  ا تواف  الدلوؿ الععمي عم   رطل المتإمف معي  

: وؿ الكاةعي  هـٌ مف الدلوؿ الوكلي ؛ لذلؾ ةيدلـ في ةكلل تعال  اجدعاّ ، كالدل
﴾}هكد :  اًدًةوفى ا تىًعدييىا ً ف كييتى ًمفى الصك { كالمعي  الظاهر  ٌف ِّ﴿فىٍاًتيىا ً مى

ةكـ يكح ةالكا ليكح عمول السّـ : فاتيا  ما تعديا مف العذاب  ف كيت مف 
، كةد ةيًدـ لاذا ماـ  ل لما توٌدـ ذكره الصادةوف في دعكاؾ ، فوٌدـ الجكاب لّهت

 الغرض في مكاإع كذورة ، كال كاهد الور يوض ا يعض الذكر كهي ةكلل تعال  : 
﴾}ايعراؼ :  ًموفى  {ٕٕ﴿اٍئًتيىا ً مىا تىًعدييىا ً ف كييتى ًمفى اٍلميٍرسى

اًدًةوفى ﴾}الجاذوض :   {ِٓكةكلل تعال  : ﴿اٍئتيكا ً آ ىاًئيىا ً ف كييتيـٍ صى
﴾}ال ورة :  اًدًةوفى ـٍ ً ف كييتيـٍ صى  {ُُُكةكلل تعال  : ﴿ةيٍؿ هىاتيكا  يٍرهىايىكي
﴾}ال ورة :  كا ًلمكػًل ً ف كييتيـٍ ً وكاهي تىٍع يديكفى  {ُِٕكةكلل تعال  : ﴿كىاٍ كيري

﴾}ال ورة :  ا  ىًويى ًمفى الرل ىا ً ف كييتـي محٍؤًمًيوفى كا مى ذىري  {ِٖٕكةكلل تعال  : ﴿كى
﴾}المائدة : كةكل  { ٕٓل تعال  : ﴿كىاتكويكا المكػلى ً ف كييتـي محٍؤًمًيوفى

﴾} ؿ عمراف :  اًدًةوفى  { ّٗكةكلل تعال  : ﴿فىٍاتيكا ً التكٍكرىاًة فىاٍتميكهىا ً ف كييتيـٍ صى
﴾} ؿ عمراف :  افيكًف ً ف كييتـي محٍؤًمًيوفى ـٍ كىخى افيكهي ّى تىخى  {ُٕٓكةكلل تعال  : ﴿فى

﴾}ايعراؼ : كةكلل تع اًدًةوفى  {َٕال  : ﴿فىٍاًتيىا ً مىا تىًعدييىا ً ف كييتى ًمفى الصك
﴾}المائدة :  ككميكا ً ف كييتـي محٍؤًمًيوفى مى  المكػًل فىتىكى  {ِّكةكلل تعال  : ﴿كىعى

ككميكا ً ف كييتـي محٍسًمًموفى ﴾}وكيس :   {ْٖكةكلل تعال  : ﴿فىعىمىٍوًل تىكى
﴾}ايي واّ : كةكلل تعال  : ﴿فىاسٍ  ـٍ ً ف كىاييكا وىيًطويكفى  {ّٔاىليكهي

﴾}ال عراّ :  اًدًةوفى  {ُّكةكلل تعال  : ﴿ةىاؿى فىٍاًت ً ًل ً ف كييتى ًمفى الصك
﴾}ال عراّ :  اًدًةوفى  {ُْٓكةكلل تعال  : ﴿فىٍاًت ً آوىضو ً ف كييتى ًمفى الصك

ادً  ـٍ ً ف كييتيـٍ صى  {ًُٕٓةوفى ﴾}الصافات : كةكلل تعال  : ﴿فىٍاتيكا ً ًكتىاً كي
اًدًةوفى ﴾}الدخاف :   {ّٔكةكلل تعال  : ﴿فىٍاتيكا ً آ ىاًئيىا ً ف كييتيـٍ صى

﴾}ايةواؼ :  اًدًةوفى  {ِِكةكلل تعال  : ﴿فىٍاًتيىا ً مىا تىًعدييىا ً ف كييتى ًمفى الصك
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ٍذًمًل ً ف كىاييكا  ًدوثو مل ﴾}الطكر : كةكلل تعال  : ﴿فىٍموىٍاتيكا ً ةى اًدًةوفى  {ّْصى
فود ةيدلـ الجكاب عم   رطل في هذه ا وات ؛ يٌيل  رود تودوـ  ذ ات  

 ال يّ  الدلوؿ الععمي لّهتماـ  ل عم   ذ اتل  اجدعاّ كالوكؿ .
كلـ   جد ةسب اطّعي تاخور الجكاب المتإمف معي  الدلوؿ  ٌج  

ـي المكػلي﴾ ﴿ةيٍؿ ً ف كييتيـٍ تيًة حكفى في ةكلل تعال  :  } ؿ المكػلى فىاتكً عيكًيي ويٍةً ٍ كي
{ كو دك  ٌيل لـ ويودكـ الجكاب المتإمف معي  الدلوؿ ؛ يٌيل ما ُّعمراف : 

 رود تودوـ ات اع الرسكؿ صم  ا عمول كسمـ عم  مة ض ا ، كجاّ عيد 
ف كييتيـٍ ًفيتكسطل  وف  رطوف ة مل ك عده في يةك ةكلل تعال  :  ٍوبو  ﴿كىاًع رى

ّىكيـ ملف ديكًف المكػًل ً ف  ٍذًمًل كىاٍدعيكا  ياىدىا ٍ ًديىا فىٍاتيكا ً سيكرىةو ملف مل مىٰ  عى ٍليىا عى ملمكا يىزك
﴾ اًدًةوفى  {ِّ}ال ورة : كييتيـٍ صى

كةد يٌكه الور ف  اهموض ا وعاّ  العاد ؛ لذلؾ ةدلـ الجكاب المتإمف لل  
﴾}اليةؿ : لّهتماـ  ل في ةكلل تعال  :  { ُٗ﴿كى ىٍكفيكا ً عىٍاًد المكػًل ً ذىا عىاهىدتحـٍ

ةذكر كذورنا مف اليوص في الكوؿ ةت  ةاؿ جؿك كعّ في سكرة المطععوف : ك 
ٍوؿه للٍمميطىعلًعوفى } مى  اليكاًس وىٍستىٍكفيكفى }ُ(كى ـٍ  ىك ِ{ الكًذوفى ً ذىا اٍكتىاليكٍا عى ذىا كىاليكهي { كىاًع

ييكهيـٍ  كفى } ككزى { وىٍكـى ٓ{ ًلوىٍكـو عىًظوـو }ْ{  ىج وىظيفح  يكلىًئؾى  ىيكايـ مكٍ عيكذيكفى }ّويٍخًسري
لذلؾ ةٌدـ الجكاب المتإٌمف لإلوعاّ  الكوؿ في ؛  ﴾وىويكـي اليكاسي ًلرىبل العالموف

﴾}ا سراّ :   {ّٓةكلل تعال  : ﴿كى ىٍكفيكا اٍلكىٍوؿى ً ذىا ًكٍمتـي
 لمراجع : قائمة المصادر كا

 ئتّؼ اليصرة في اختّؼ يةاة الككفض كال صرة ، لع د المطوؼ  ف   ي  كر -
( تةووؽ الدكتكر طارؽ الجيا ي ، الط عض ايكل  َِٖال رجي الزك ودم (ت : 

 ـُٕٖٗق َُْٕ
ا وإاح في  رح المعصؿ لمزمخ رم ، تالوؼ   ي عمرك عذماف  ف عمر  ػف -

ق، تةووػؽ مةمػػد عذمػػاف ، ْٔٔالمػالكي المتػػكف  سػػيض   ػي  كػػر جمػػاؿ الػدوف  ػػف الةاجػػب 
 ـ َُُِالط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 
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هػػ(  ػدر الػدوف  ػف مةمػد، تةووػؽ : ْٕٗال رهاف فػي عمػـك الوػر ف لمزرك ػي (ت-
مصػػػػػػػػػػطع  ع ػػػػػػػػػػد الوػػػػػػػػػػادر عطػػػػػػػػػػا ، الط عػػػػػػػػػػض ايكلػػػػػػػػػػ  ، دار الكتػػػػػػػػػػب العمموػػػػػػػػػػض  وػػػػػػػػػػركت 

 ـ .ََِٕق ُِْٖ
هػ( ةوؽ  يصػكلل الػدكتكر ع ػد ْٕٓمةوط ي ي ةواف اييدلسي، (ت : ال ةر ال-

  ـ.ََِِ-هػُِّْالرزاؽ الماودم ، الط عض ايكل  ، دار  ةواّ التراث  العر ي،  وركت،

ال واف في غروػب  عػراب الوػر ف ، ي ػي ال ركػات  ػف ايي ػارم، تةووػؽ: الػدكتكر -
 -هػػػػُّٖٗالعامػػػض (دار الكاتػػػب العر ػػػي( طػػل ع ػػػد الةموػػػد طػػػل، اليا ػػػر: الاوئػػض المصػػػروض 

 ـ.ُٗٔٗ
هػ(  رةل كي ره السود  ةمد صػور ، ِٕٔتاكوؿ م كؿ الور ف ج ف ةتو ض (ت : -

 ـ .ُُٖٗهػ   َُُْالط عض الذالذض ، دار الكتب العمموض ،  وركت 
تاكوػػؿ م ػػكؿ الوػػر ف ، ي ػػي مةمػػد ع ػػد ا  ػػف مسػػمـ  ػػف ةتو ػػض الػػدوتكرم (ت : -

  راهوـ  مس الدوف الط عض الذايوض ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف ، هػ( تةووؽ ِٕٔ
 ـ .ََِٕهػ ُِْٖ

تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاهر الوػػػامكس لمسػػػود مةمػػػد مرتإػػػ   ػػػف مةمػػػد الةويػػػي -
هػػػػ( اعتيػػػ   ػػػل ككإػػػع ةكا ػػػول الػػػدكتكر ع ػػػد المػػػيعـ خموػػػؿ   ػػػراهوـ َُِٓالزك وػػػدم ( ت :

هػػ ُِْٕط عض ايكل  ، دار الكتػب العمموػض ،  وػركت كايستاذ كروـ سود مةمد مةمكد ، ال
 ـ . ََِٕ  

هػػ(، ُٔٔالت واف في  عراب الوراف ي ي ال واّ ع د ا  ف الةسوف العك ػرم (ت:-
 ـ.ََِٓهػ ُِْٔدار العكر،  وركت ، 

تةروػػر المعيػػ  السػػدود  كتيػػكور العوػػؿ الجدوػػد مػػف تعسػػور الكتػػاب المجوػػد (تعسػػور -
هػػػػ( مؤسسػػػض التػػػاروه العر ػػػي ، الط عػػػض ُّّٗطػػػاهر ا ػػػف عا ػػػكر (ا ػػػف عا ػػػكر( مةمػػػد ال

 ـ.َََِهػ َُِْايكل  ،  وركت 
تسػػػاوؿ العكائػػػد كتكموػػػؿ المواصػػػد، ا ػػػف مالػػػؾ، تةووػػػؽ: مةمػػػد كامػػػؿ  ركػػػات، دار - 

 .ـُٕٔٗ -هػُّٕٖالكتاب العر ي لمط اعض، مصر، 
هػػ( ، َُّجامع ال واف عف تاكوؿ  م الور ف ، لمةمد  ػف جروػر الط ػرم (ت:  -

ـ. ََِٔهػػػػ  ُِْٔإػػػ ط كتعموػػػؽ مةمػػػكد  ػػػاكر، دار  ةوػػػاّ التػػػراث العر ػػػي،  وػػػركت، 
كط عض  خرل تةووؽ مةمكد  اكر الةرستايي ، تصةو  عم  عا كر ، دار  ةوػاّ التػراث 

 العر ي 



1672 

 

هػػػػػ( الط عػػػػض ُٕٔةمػػػػد الورط ػػػػي (ت: الجػػػػامع يةكػػػػاـ الوػػػػر ف ، لمةمػػػػد  ػػػػف   -
 ـُٕٔٗ -هػُّٕٖالذايوض، دار الكتاب العر ي، الواهرة، 

 ػف   ػػي  كػر الورط ػػي  الجػامع يةكػػاـ الوػر ف ، ي ػػي ع ػد ا مةمػػد  ػف  ةمػػد -
هػػػ( تةووػػؽ الػػدكتكر ةامػػد  ةمػػد الطػػاهر ، الط عػػض ايكلػػ  ، دار العمػػـ الجدوػػد ، ُٕٔ(ت :
 ـ ََُِق ُُّْالواهرة 

هػ( عم  ََٗهػ(عم   رح اي مكيي (ت : يةكَُِٔوض الص اف (ت : ةا -
 -هػ ُِّْ لعوض ا ف مالؾ، تةووؽ: مةمكد  ف الجموؿ، الط عض اييكل ، الواهرة، 

 ـ، ََِِ
الدر المصكف في عمـك الكتاب المكيكف ، يةمد  ف وكسؼ المعركؼ  السػموف -
الخػػػػػراط  ، الط عػػػػػض الذايوػػػػػض  هػػػػػػ( تةووػػػػػؽ ايسػػػػػتاذ الػػػػػدكتكر  ةمػػػػػد مةمػػػػػدٕٔٓالةم ػػػػي (ت:

 ـ.ََِّ-هػُِْْ،
زاد المسور في عمـ التعسور،  ي ي العرج جماؿ الدوف ع د الرةمف  ف عمي  ف -

هػػػ( كإػػع ةكا ػػػول ،  ةمػػد  ػػمس الػػدوف ، الط عػػض الذايوػػػض ، دار ٕٗٓمةمػػد الجػػكزم (ت:
 ـ.ََِِ-هػُِِْالكتب العمموض ،  وركت ، 

وف مةمػػد  ػػف الةسػػف ايسػػترا اذم (ت :  ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب ، لرإػػي الػػد-
هػ( ةدـ لل ككإع ةكا ول كفاارسل الدكتكر  موؿ  دوع وعوكب ، الط عػض الذايوػض ، دار ٖٔٔ

  ـ .ََِٕهػ ُِْٖالكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

 رح التساوؿ ، تسػاوؿ العكائػد كتكموػؿ المواصػد ، لجمػاؿ الػدوف مةمػد  ػف ع ػد -
هػػ( تةووػؽ  ةمػد السػود عمػي ، المكت ػض التكفوووػض ِٕٔلسي (ت : ا  ف مالؾ الطائي اييد

  ت( .-، الواهرة ، مصر (د
 رح الوصائد الس ع الطكاؿ الجاهموات ، ي ي  كر مةمد  ف الواسـ ايي ارم - 
(.، تةووؽ  ركات وكسؼ ه كد ، المكت ض العصروض ،  وركت ِّٕ(ت :
 . ـََِٖهػ ُِْٗ

هػػ( ّْٔوعػوش  ػف عمػي  ػف وعػوش اليةػكم (ت: رح المعصؿ  ، لمكفػؽ الػدوف -
كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر  موؿ  دوع وعوكب ، الط عض اييكل  ، دار الكتػب العمموػض ، 

  ـ.ََُِهػ  ُِِْ وركت ، 
 رح ا ف عووؿ عم   لعوض ا ف مالػؾ، تةووػؽ: مةمػد مةوػي الػدوف ع ػد الةموػد، -
 ـ.ُْٔٗ -هػُّْٖ(، مط عض السعادة، مصر، ُْالط عض (
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فت  الودور الجامع  وف فيي الركاوػض كالدراوػض مػف عمػـ التعسػور،  لمةمػد  ػف عمػي -
هػػػػػ( إػػػػ طل كصػػػػةةل  ةمػػػػد ع ػػػػد السػػػػّـ دار الكتػػػػب العمموػػػػض ، َُِٓال ػػػػككايي (ت: 
 ت(.- وركت ، ل ياف (د

هػ( تةووؽ ع د َُٖالكتاب،  ك كتاب سو كول، ي ي   ر عمرك  ف عذماف (ت:-
 ـ.ُٖٔٗ-ـُٔٔٗتب العر ي لمط اعض كالي ر، الواهرة السّـ هركف، دار الكا

هػػػ( ، عمػػؽ َُٖالكتػػاب،  ك كتػػاب سػػو كول، ي ػػي   ػػر عمػػرك  ػػف عذمػػاف (ت:-
عموػػػل ككإػػػع ةكا ػػػول كفاارسػػػل ، د  موػػػؿ  ػػػدوع وعوػػػكب ، الط عػػػض ايكلػػػ  ، دار الكتػػػب 

 ـ .ُٗٗٗهػ   َُِْالعمموض ،  وركت ، ل ياف ، 

ؿ كعوػكف ايةاكوػؿ فػي كجػكه التاكوػؿ ، ي ػي الك اؼ عف ةوػائؽ غػكامض التيزوػ-
هػػػػػ( رت ػػػػل كإػػػػ طل ّٖٓالواسػػػػـ جػػػػار ا مةمػػػػكد  ػػػػف عمػػػػر  ػػػػف مةمػػػػد الزمخ ػػػػرم (ت:

كصػػػةةل ، مةمػػػد ع ػػػد السػػػّـ  ػػػاهوف ، الط عػػػض الذالذػػػض ، دار الكتػػػب العمموػػػض،  وػػػركت، 
 ـ .ََِّ-هػُِْْ

ي مػػػي الم ػػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب ، ي ػػػي جععػػػر عمػػػر  ػػػف عػػػادؿ الدم ػػػوي الة -
هػ ، تةووػؽ ال ػوه عػادؿ  ةمػد ع ػد المكجػكد، كال ػوه عمػي مةمػد َٖٖالمتكف   عد سيض 

 ـ.ُٖٗٗ-هػُُْٗمعكض، الط عض اييكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، 
معػػػايي الوػػػر ف ، ي ػػػي الةسػػػف سػػػعود  ػػػف مسػػػعدة المعػػػركؼ  ػػػايخعش ايكسػػػط -

الط عػػض ايكلػػ  ، دار الكتػػب  هػػػ( كإػػع ةكا ػػول كفاارسػػل   ػػراهوـ  ػػمس الػػدوف،ُِٓ(ت:
 ـ.ََِِ-هػُِّْالعمموض،  وركت،  

عرا ػل ، ي ػي  سػةاؽ الزجػاج   ػراهوـ  ػف السػرم (ت: - هػػ( ُُّمعايي الوػر ف كاع
 ـ.ََِْ-هػُِْْتةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د  م ي، دار الةدوث ، الواهرة 

ف وكسػؼ هػ( جمػاؿ الػدؤُٕمغيي الم وب عف كتب ايعاروب ج ف ه اـ (ت--
  ف  ةمد  ف ع د ا اجيصارم، تةووؽ: مةوي الدوف ع د الةمود، الواهرة .

هػػػػػ( مةمػػػػد  ػػػػف وزوػػػػد، تةووػػػػؽ مةمػػػػد ع ػػػػد الخػػػػالؽ ِٖٓالموتإػػػػب: الم ػػػػرد (ت-
 ـُٓٔٗعإومض، دار الكتب، الواهرة، 

هػػػ( تةووػػؽ ةسػػف ِٖٓ.الموتإػػب ، ي ػػي الع ػػاس مةمػػد  ػػف  زوػػد الم ػػرد (ت : 
ر  موػػػؿ وعوػػكب ، الط عػػػض ايكلػػ  ، دار الكتػػػب العمموػػض ،  وػػػركت ، ةمػػد ،كمراجعػػػض الػػدكتك 

 ـ .ُٗٗق َُِْل ياف 
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هػػ( تةووػؽ: عػادؿ  ةمػد ع ػد المكجػكد كعمػي ٗٔٓالموٌرب ، ج ف عصعكر (ت:-
 ـ.ُٖٗٗ -ُُْٖمةمد معكض، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت،  

ع ػد الػرةمف  ػف   ػي  كػر  همع الاكامع في  رح جمػع الجكامػع ، لجػّؿ الػدوف-
ق( تةووػػؽ الػػدكتكر ع ػػد الةموػػد هيػػداكم ، المكت ػػض التكفوووػػض ، مصػػر ُُٗالسػوكطي (ت : 

 الواهرة .
الكسػػػوط فػػػي تعسػػػور الوػػػراف المجوػػػد ، ي ػػػي الةسػػػف عمػػػي  ػػػف  ةمػػػد الكاةػػػدم  -

هػػػػ( تةووػػػؽ ال ػػػوه عػػػادؿ  ةمػػػد ع ػػػد المكجػػػكد كال ػػػوه عمػػػي مةمػػػػد ْٖٔاليوسػػػا كرم (ت:
 ـ.ُْٗٗهػ ُُْٓعض ايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت،  معكض، الط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1675 

 

 الكتاب الثامننحوياتي القرآنية : 

 يكاد( في القرآن الكريم-داللة )كاد 

ٍمػدي لمٌػًل رىبل اٍلعىػالىًموفى ، الركٍةمػػًف الػركًةوـً  ً ٍسـً الٌمًل الركٍةمػىًف الػركًةوـً ، كاٍلةى
مكػدو رىسيػكًؿ ا ، كخػاتىـً اليك وػوف ، ،  مىػ  ميةى ػًمًؾ وىٍكـً الدلوًف ، كالصكّةي كالسكّـي عى مى

ًعػػػوف ، مػػػف اييصػػػاًر كالماػػػاجروف ، كالػػػذوف ات عػػػكهـ  مىػػػ   ًلػػػًل ك ٍصػػػةاً ًل  ٍجمى كعى
  إةسافو  ل  وكـً الدلوف

.  سػاؿ وكػاد( فػي الوػر ف الكػروـ -ك عد ، فاذا  ةث في :  دجلػض (كػاد
ا ، جػػػؿك  ػػػايل ،  ف ويعػػػع  ػػػل المسػػػمموف ، ك سػػػالل سػػػ ةايل ،  ف وتو كمػػػل ميلػػػي 

ا لكجال الكروـ ، الماـك  موف . ّن خالصن  عم
وكػػاد( يٌيػػي  ردت (كػػاد( التػػي هػػي مػػف  فعػػاؿ الموار ػػض ، -كةمػػتي (كػػاد

 وكود( التي هي مف الكود  معي  الةومض .-تمووزنا مف (كاد
تطػػرؽ  هػػؿ المغػػض كاليةػػك  ة فػػي وػػذا المكضػػكع :الغػػرض مػػف الكتابػػ

وكػػػاد( كلػػػوس مػػػف عػػػادتي  ف  كتػػػب -كالتعسػػػور ةػػػدومنا كةػػػدوذنا  لػػػ  دجلػػػض (كػػػاد
ك  ةث فوما ةد كيًتب ك يًةث ، لكف الذم دفعيي  ل  الكتا ػض فػي هػذا المكإػكع 

  مراف :
ايكؿ : اخػػتّؼ اليةػػاة فػػػي دجلػػض (كػػاد( الميعوػػػض ، فمػػياـ مػػف ذهػػػب 

تعود يعي خ رها ، كمياـ مػف ذهػب  لػ   ٌياػا تعوػد  ذ ػات خ رهػا ، كلػـ   ل   ٌياا
ويةسىػػـ ايمػػر لةػػٌد ا ف فػػي هػػذا الوإػػوض ، كالصػػةو  عيػػدم المػػذهب ايكؿ ، 
مػػػع  ٌف  سػػػتاذم العاإػػػؿ الػػػدكتكر فاإػػػؿ السػػػامرائي ةػػػد رٌجػػػ  المػػػذهب الذػػػايي 

  (1(ك ٌكده
ةػاؿ  اٌيػل ج فػرؽ الذايي :  ٌف مػف  سػاطوف اليةػك كالمغػض كالتعسػور مػف 

في المعيػ   ػوف  ف وتوػدـ ةػرؼ اليعػي عمػ  (كػاد(  ك وتػاٌخر عياػا ،  م :  ٌف 

                                                 

( دٌرسيي الدكتكر فاإؿ السامرائي اليةك في كموض التر وض الممغاة / جامعض  غػداد مػا  ػوف 1(
 ـ متعل ا  الصةض كالعافوض ُِٕٗ-ـُٖٔٗسيض 
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مػػػا كػػػاد وععػػػؿ ، ككػػػاد ج وععػػػؿ ، معياهمػػػا كاةػػػد ، كهػػػذا مػػػا  ةػػػٌره مجمػػػع المغػػػض 
العر وػػػض ، كهػػػذا الوػػػكؿ عيػػػدم مػػػردكد ؛ يٌيػػػل وعيػػػ  المسػػػاكاة  ػػػوف خ ػػػر (كػػػاد( 

كاليعي ، كةد وعيي المساكاة  وف كا ذ ات  المذ ت ، كخ ر (كاد( الميعي ، كهذا
 عٌو تي عم  هذه الوإوض في يااوض هذا ال ةث .   

 شكاود )كاد( في القرآف الكريـ : 
 كردت (كاد( مذ تض في ذمايوض ع ر مكإعنا كهي : 

﴾}ال ورة : -ُ  {ُٗ﴿وىكىادي اٍل ىٍرؽي وىٍخطىؼي
كىػاديكا وىٍوتيميػكيىًيي﴾}ايعراؼ : ﴿ةىاؿى اٍ فى  يـك ً فك اٍلوىٍكـى اٍستىٍإػعىعي  -ِ كًيي كى

َُٓ} 
ـٍ ذيـك﴾}التك ض : -ّ ٍياي  {ُُٕ﴿ًمف  ىٍعًد مىا كىادى وىًزو،ي ةيميكبي فىًروؽو مل
مىٍويىػػػػػػا -ْ ٍويىػػػػػػا ً لىٍوػػػػػػؾى ًلتىٍعتىػػػػػػًرمى عى ػػػػػػًف الكػػػػػػًذم  ىٍكةى ػػػػػػاديكا لىوىٍعًتييكيىػػػػػػؾى عى ٍف كى ﴿كىاًع

ٍورىهي﴾}ا سراّ :   {ّٕغى
لىٍكجى -ٓ ﴾}ا سراّ : ﴿كى ّن ـٍ  ىٍوئنا ةىًمو  {ْٕ ىف ذى كٍتيىاؾى لىوىٍد ًكدتك تىٍركىفي ً لىٍوًا
ػػػػكؾى ًمٍياىا﴾}ا سػػػػراّ : -ٔ كيىؾى ًمػػػػفى اٍيىٍرًض ًلويٍخًرجي ػػػػاديكا لىوىٍسػػػػتىًعزح ف كى ﴿كىاًع

ٕٔ} 
 {َٗ﴿تىكىادي السكمىاكىاتي وىتىعىطكٍرفى ًمٍيلي﴾}مروـ : -ٕ
 {ُٓ ىكىادي  يٍخًعواىا﴾}طل :  ﴿ً فك السكاعىضى  ًتوىضه -ٖ
ـٍ  وىاًتيىا﴾}الةج : -ٗ مىٍوًا  {ِٕ﴿وىكىاديكفى وىٍسطيكفى ً الكًذوفى وىٍتميكفى عى
﴾}اليكر : -َُ ـٍ تىٍمسىٍسلي يىاره لىٍك لى ّي كى ٍوتياىا ويًإي  {ّٓ﴿وىكىادي زى
اًر﴾}اليكر : ُُ  {ّْ﴿وىكىادي سىيىا  ىٍرًةًل وىٍذهىبي ً اٍيىٍ صى
ػػػادى -ُِ مىٍواىا﴾}العرةػػػاف :  ﴿ً ف كى ػػػ ىٍريىا عى ػػػٍف  ًلاىًتيىػػػا لىػػػٍكجى  ىف صى لىويًإػػػمحيىا عى

ِْ} 
مىػػػػٰ  ةىٍمً اىا﴾}الوصػػػػص : -ُّ ػػػػادىٍت لىتيٍ ػػػػًدم  ًػػػػًل لىػػػػٍكجى  ىف رك ىٍطيىػػػػا عى ﴿ً ف كى

َُ} 
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 {ٔٓ﴿ةىاؿى تىالمكػًل ً ف ًكدتك لىتيٍرًدوًف﴾}الصافات : -ُْ
﴾}ال كرل : ﴿تىكىادي السكمىاكىاتي وىتىعىطك -ُٓ  {ٍٓرفى ًمف فىٍكًةًافك
وكزي ًمفى اٍلغىٍوًظ﴾}الممؾ : -ُٔ  {ٕ﴿تىكىادي تىمى
﴾}الومـ : -ُٕ ـٍ اًرًه كا لىويٍزًلويكيىؾى ً اىٍ صى ف وىكىادي الكًذوفى كىعىري  {ُٓ﴿كىاًع
مىٍوػًل ًل ىػدنا﴾}ا-ُٖ ٍ دي المكػػًل وىػٍدعيكهي كىػاديكا وىكيكييػكفى عى ـى عى لجٌف : ﴿كى ىيكلي لىمكا ةىا

ُٗ} 
 ككردت ميعوض في ستض مكاإع كهي :   

﴾}ال ورة : -ُ مىا كىاديكا وىٍععىميكفى كهىا كى  {ُٕ﴿فىذى ىةي
ًدوذنا﴾}اليساّ : -ِ ًّ اٍلوىٍكـً جى وىكىاديكفى وىٍعوىايكفى ةى اًؿ هىٰػؤيجى  {ٖٕ﴿فىمى
ركعيلي كىجى وىكىادي ويًسوغيلي﴾}  راهوـ  : -ّ  {ُٕ﴿وىتىجى
﴾}الكاؼ : ﴿جك وىكىادي -ْ  {ّٗكفى وىٍعوىايكفى ةىٍكجن
ـٍ وىكىػٍد وىرىاهىػا﴾}اليكر : -ٓ اىا فىٍكؽى  ىٍعضو ً ذىا  ىٍخرىجى وىػدىهي لىػ ﴿ظيميمىاته  ىٍعإي

َْ} 
﴾}الزخػػرؼ : -ٔ ػػادي ويً وفي ًاػػوفه كىجى وىكى ػػٍف هىػػٰػذىا الكػػًذم هيػػكى مى ٍوػػره مل ـٍ  ىيىػػا خى ﴿ ى

ِٓ} 
عػؽ  هػؿ المغػض كاليةػك كالتعسػور ات مذاوب النحاة فػي )كػاد( المنفيػة :

في دجلض (كاد( المذ تض ،  ٌياا تعود يعي خ رهػا ،  م : يعػي الععػؿ الػذم دخمػت 
عمول ، فوكلؾ : كاد زود وععػؿ ، وعيػي : ةػارب الععػؿ كلػـ وععػؿ ، لكػف اختمعػكا 

 في دجلض (كاد( الميعوض عم  عدة مذاهب :
قبروػػا فػػي مكاضػػع ، المػذوب األكؿ : أفَّ )كػػاد( المنفيػػة  تفيػػد نفػػي 

ثباتػػػػػه فػػػػػي مكاضػػػػػع ػػػػػادي  كا  ػػػػػلي كىجى وىكى ركعي : ةػػػػػاؿ العػػػػػراّ فػػػػػي ةكلػػػػػل تعػػػػػال : ﴿وىتىجى
ػػػادي ويًسػػػوغيلي﴾ فاػػػك وسػػػوغل ، :  تعػػػال  { ((كةكلػػػلُٕويًسػػػوغيلي﴾}  راهوـ  :  ﴿كىجى وىكى

كالعرب ةد تجعؿ (ج وكاد( فوما ةد فيًعؿى كفوما لـ ويععىػؿ ، فاٌمػا مػا ةػد فيًعػؿى فاػك 
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ػػػػػادي ك  (1( هيػػػػػا((  ػػػػػٌوف ػػػػػلي كىجى وىكى ركعي ةػػػػػاؿ الط ػػػػػرم فػػػػػي تعسػػػػػور ةكلػػػػػل تعػػػػػال  ﴿وىتىجى
{ : ((كالعرب تجعؿ (ج وكػاد( فومػا ةػد فيًعػؿ ، كفومػا لػـ ُٕويًسوغيلي﴾}  راهوـ  : 

ويععىؿ ، فاٌمػا مػا ةػد فيًعػؿ فميػل هػذا ؛ يٌف ا جػؿ ذيػاؤه جعػؿ لاػـ ذلػؾ  ػرا نا ، 
ػاىا فىػٍكؽى  ك مكا ما لـ ويععؿ ، كةد دخمت ػاته  ىٍعإي فول (كاد( فوكلػل تعػال  : ﴿ظيميمى

ـٍ وىكىٍد وىرىاهىا﴾}اليكر :  لػذلؾ جعػؿ  (ِ( { فاك ج وراهػا((َْ ىٍعضو ً ذىا  ىٍخرىجى وىدىهي لى
﴾}ال ورة :  يعواػػا  ذ اتنػػا فػػي ػػاديكا وىٍععىميػػكفى ػػا كى مى كهىا كى  (3({ُٕةكلػػل تعػػال  : ﴿فىػػذى ىةي

﴾}الكاؼ : كجعؿ يعواا يعونا في ةكلل تعال  :    (ْ({ّٗ﴿جك وىكىاديكفى وىٍعوىايكفى ةىٍكجن
اىا فىػٍكؽى  ىٍعػضو ً ذىا   كةاؿ ايزهرم : (كةاؿ ا تعال  : ﴿ظيميمىاته  ىٍعإي

ـٍ وىكىٍد وىرىاهىا﴾}اليكر :  كةاؿ ا ف ايي ارم : ةاؿ المغكوكف : َََ{َْ ىٍخرىجى وىدىهي لى
 فعػؿ عيػد العػرب : ةار ػتي الععػؿ كلػـ  فعػؿ ، كمػا كػدتي  فعػؿ ، معيػاه : كدتي 

ػػػػػػػاديكا  ػػػػػػػا كى مى كهىا كى فعمػػػػػػػتي  عػػػػػػػد   طػػػػػػػاّ ، ك ػػػػػػػاهده ةػػػػػػػكؿ ا تعػػػػػػػال  : ﴿فىػػػػػػػذى ىةي
﴾}ال ورة :  { معياه : فعمكا  عد   طاّ ؛ لتعذر كجداف ال وػرة عمػواـ ، ُٕوىٍععىميكفى

(( كةد وككف : ما كدتي  فعؿ ،  معي  : ما فعمتي   (5( كج ةار تي
المذوب الثاني : أٌف )كاد( المنفيػة تفيػد إثبػات قبروػا ، أم : إثبػات  

: ةػاؿ ا ػف فػارس : (فاٌمػا ةػكلاـ فػي الموار ػض (كػاد( فمعيػاه الفعؿ الكاقع بعدوا 
ذا ةيًريٍت  جةػد فوػد  ذا كةعت (كاد( مجردة فمـ ووع ذلؾ ال يّ ، كاع (فارب( ، كاع

ػا كةع ،  ذا ةمػتى : مػا كػاد وع مى كهىا كى عمػل ، فوػد فعمػل ،  ةػاؿ ا تعػال  : ﴿فىػذى ىةي
﴾}ال ورة :  ػػاديكا وىٍععىميػػكفى كةػػاؿ الجػػكهرم : ((ك(كػػاد( كإػػعت لموار ػػض  (6({((ُٕكى

                                                 

 ٕ/ِ( معايي الور ف 1(
 ِّّ/ُّويظر جامع ال واف ( 2(
 ُٓٔ/ُالكجوز كويظر : المةرر  َْٖ/ُ( ويظر جامع ال واف 3(
 ِِ/ُٔجامع ال واف ( 4(
 َّٕٕ-َّٕٔ/ْ( تاذوب المغض 5(
 ٕٔٗ( مواووس المغض ص 6(
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فمجػػٌرده وي ػػح عػػف يعػػي الععػػؿ ، كموركيػػل  الجةػػد وي ػػح عػػف كةػػكع َََالععػػؿ
 . (1( الععؿ((

اد( جػػػػاّ فػػػػي  ػػػػرح المعصػػػػؿ ج ػػػػف وعػػػػوش ، فصػػػػؿ : اسػػػػتعماؿ (كػػػػك
﴿ً ذىا  ىٍخػػرىجى ميعوػض : ((ةػػاؿ صػػاةب الكتػػاب (وعيػي الزمخ ػػرم( كةكلػػل تعػػال  : 

ػػٍد وىرىاهىػػا﴾}اليكر :  ـٍ وىكى { عمػػ  يعػػي موار ػػض الرؤوػػض ، كيظوػػره ةػػكؿ ذم َْوىػػدىهي لىػػ
 الرٌمض :

  ذا غٌور الاٍجري المةٌ وف لـ وىكىٍد   رسوسي الاكل مف ةٌب مٌوضى و رحي 
ةػػاؿ ال ػػارح (وعيػػي ا ػػف وعػػوش( ةػػد اإػػطر ت  راّ الجماعػػض فػػي هػػذه 
ا وػػض ، فمػػياـ مػػف يظػػر  لػػ  المعيػػ  ، ك عػػرض عػػف المعػػظ ، كذلػػؾ  ٌيػػل ةمػػؿ 
الكػػػّـ عمػػػ  يعػػػي الموار ػػػض ؛ يٌف (كػػػاد( معياهػػػا ةػػػارب ، فصػػػار التوػػػدور : لػػػـ 
ل ووارب رؤوتاا ، كهك اختوار الزمخ رم ، كالذم  جعاـ عم  ذلؾ ما تإميت

﴾}اليػكر :  اىا فىػٍكؽى  ىٍعضو { كمػياـ َْا وض مف الم الغض  وكلل : ﴿ظيميمىاته  ىٍعإي
مػػػف ةػػػاؿ : التوػػػدور : لػػػـ ورهػػػا ، كلػػػـ وكػػػد ، كهػػػك إػػػعوؼ ؛ يٌف (لػػػـ وكػػػد(  ف 
كايػػػت عمػػػ   ا اػػػا فوػػػد ييًوػػػضى  كؿ كّمػػػل  ػػػآخره ؛ كذلػػػؾ  ٌف ةكلػػػل (لػػػـ ورهػػػا( 

دلوػػؿ عمػػ  ةصػػكؿ الرؤوػػض ، كهمػػا وتإػػٌمف يعػػي الرؤوػػض ، كةكلػػل (لػػـ وكػػد( فوػػل 
متياةإاف ، كمياـ مػف ةػاؿ :  ٌف (وكػد( زائػدة كالمػراد : لػـ ورهػا ، كعموػل  كذػر 
الكػػكفووف ، كالػػذم  راه  ٌف المعيػػ   ٌيػػل وراهػػا  عػػد اجتاػػاد كوػػاس مػػف رؤوتاػػا ، 

 كالذم ودٌؿ عم  ذلؾ ةكؿ تاٌ ط  ركا (مف الطكوؿ( :
 فايٍ تي  ل  فىٍاـو كما كيتي  ئ نا 

كالمػػراد : مػػا كػػدتي  ؤكب ، كمػػا ووػػاؿ : سػػممتي كمػػا كػػدتي  سػػمـ ،  ج 
تػػرل  ٌف المعيػػ  :  ٌيػػل  بى  لػػ  فىٍاػػـ ، كهػػي ة ومػػض ، ذػػـ  خ ػػر  ف ذلػػؾ  عػػد  ف 
؟ كعمٌػػض ذلػػؾ  ٌف (كػػاد( دخمػػت  فػػادة معيػػ  الموار ػػض فػػي الخ ػػر ،  كػػاد ج وػػؤكبي

                                                 

 ِٕٗ( الصةاح ص 1(
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ليعػي عمػ  (كػاد( ة ماػا كما دخمت (كاف(  فادة الزماف في الخ ر ، فإذا دخؿ ا
كػاف  ك  عػدها ، لػـ وكػف  ٌج ليعػي الخ ػر ، كاٌيػؾ ةمػتى :  ذا  خػرج وػده وكػػاد ج 
ذا  وراها ، فػ(كاد( هذه  ذا استىعممت  معظ ا وجػاب ، كػاف الععػؿ غوػر كاةػع ، كاع
اةتػػرف  اػػا ةػػرؼ يعػػي ، كػػاف الععػػؿ الػػذم  عػػدها ةػػد كةػػع ، هػػذا موتإػػ  المعػػظ 

ػػاديكا  فواػػا ، كعموػػل المعيػػ  ، ػػا كى مى كهىا كى كالوػػاطع فػػي هػػذا ةكلػػل تعػػال  : ﴿فىػػذى ىةي
﴾}ال ورة :  ػػض :  ذا ُٕوىٍععىميػػكفى { كةػػد فعمػػكا الػػذ     ػػّ روػػب ، فاٌمػػا ةػػكؿ ذم الرحمك
اله فوػد ةوػؿ :  ٌيػل لٌمػا  ي ػده  ييًكػر عموػل ، كةوػؿ لػل : َََغٌور اليام المةٌ وف

رسػوس الاػكل ، كعموػل  كذػر الػركاة ، فود  رح ةٌ اا ، فغٌوره  ل  ةكلل : لـ  جػد 
ف صةت الركاوض ايكل  فصةتاا مةمماا عم  زوػادة (كػاد( ، كالمعيػ  : لػـ  كاع
و ػػرح رسػػوس الاػػكل مػػف ةػػٌب مٌوػػض ، فاػػذا عموػػل  كذػػر الكػػكفووف ، كال ػػاعر ج 
وتوٌوػػػد  مػػػذهب دكف مػػػذهب ، كمذمػػػل (مػػػف الكامػػػؿ( : كتكػػػاد تكسػػػؿي  ف تجػػػيّ 

   ( 1( ة فاعرفل((فرا اا ، (تكاد( فول زائد
 كفي ةكؿ ا ف وعوش المذككر إعؼ كذغرات ك واف ذلؾ فوما :

رده عمػػػ  الزمخ ػػػرم  وكلػػػل : ((كذلػػػؾ  ٌيػػػل ةمػػػؿ الكػػػّـ عمػػػ  يعػػػي -ُ       
الموار ض ؛ يٌف (كاد( معياها ةارب ، فصار التودور : لـ ووػارب رؤوتاػا ، كهػك 

 اختوار الزمخ رم(( 
 هػػػؿ المغػػػض  ٌف (كػػػاد( تعوػػػد معيػػػ   كهػػػذه ةوووػػػض ةتػػػ  ةػػػد  جمػػػع عمواػػػا

((ك(كػػػاد(  :الموار ػػػض ك ٌياػػػا  معيػػػ  : ةػػػارب ، كهػػػذا مػػػا ةالػػػل ا ػػػف وعػػػوش يعسػػػل 
لموار تػل عمػػ  سػ وؿ الكجػػكد كالةصػكؿ ، توػػكؿ : كػادت ال ػػمس تغػرب ، تروػػد 

  ( 2(  ٌف ةر اا مف الغركب ةد ةصؿ((
كهػػك  ةكلػػل : ((كمػػياـ مػػف ةػػاؿ : التوػػدور : لػػـ ورهػػا ، كلػػـ وكػػد ، -ِ

إػػػػعوؼ((  راد كمػػػػا هػػػػك كاإػػػػ   وكلػػػػل (كمػػػػياـ(  ٌف هيػػػػاؾ مػػػػذه نا ذايونػػػػا غوػػػػر 
                                                 

 ّٖٓ-ّّٖ/ْ(  رح المعصؿ ج ف وعوش 1(
 ّّٖ/ْ(  رح المعصؿ 2(
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المذهب الذم ت ياه الزمخ رم ،  ويما ما ةالل  عد ةكلل : (كمػياـ( لومذػؿ عػوف 
المػػذهب الػػذم ةػػاؿ  ػػل الزمخ ػػرم ، كالتوػػدور عيػػده كػػذلؾ : لػػـ ورهػػا كلػػـ وكػػد 

 وراها ،  م ، لـ ورها كلـ ووارب رؤوتاا .
عيػػػػ  لكصػػػػعل لاػػػػذا المػػػػذهب  اٌيػػػػل إػػػػعوؼ ،  ػػػػؿ هػػػػك الةػػػػؽ كج م-ّ

 الكاإ  ، كما  عد هذا الةؽ  ٌج الإّؿ . 
ةكلػػل ((يٌف (لػػـ وكػػد(  ف كايػػت عمػػ   ا اػػا فوػػد ييًوػػضى  كؿ كّمػػل -ْ

 ػػآخره ؛ كذلػػؾ  ٌف ةكلػػل (لػػـ ورهػػا( وتإػػٌمف يعػػي الرؤوػػض ، كةكلػػل (لػػـ وكػػد( فوػػل 
(( كهذا ةكؿ لـ وذ ػت ؛ يٌف : (لػـ دلوؿ عم  ةصكؿ الرؤوض ، كهما متياةإاف

وكد( ج تعيي ةصكؿ الرؤوض كمػا زعػـ ا ػف وعػوش ،  ػؿ تعيػي : عػدـ ةصػكؿ 
ػا تعوػد يعػي الرؤوػض ، فمػوس هيػاؾ تيػاةض كمػا  اجةتراب مف الرؤوػض ، فاػي  وإن
ادعػػ  ، يٌف المعيػػ  : لػػـ ورهػػا كلػػـ ووتػػرب مػػف رؤوتاػػا ، كمػػا سػػواتي تعصػػوؿ 

 ذلؾ . 
د( هػػذه  ذا اسػػتىعممت  معػػظ ا وجػػاب ، كػػاف الععػػؿ ةكلػػل : ((فػػػ(كا-ٓ 

ذا اةترف  اا ةرؼ يعي ، كاف الععؿ الػذم  عػدها ةػد كةػع ، هػذا  غور كاةع ، كاع
كهىا  موتإ  المعظ فواا ، كعمول المعي  ، كالواطع في هذا ةكلل تعال  : ﴿فىذى ىةي

﴾}ال ورة :  مىا كىاديكا وىٍععىميكفى ( فػا ف وعػوش  ٌكػد { كةد فعمكا الػذ     ػّ روػب(ُٕكى
﴾  فاد لكةده ةصكؿ فعؿ الذ   مػف دكف  مىا كىاديكا وىٍععىميكفى  ٌف ةكلل تعال  : ﴿كى
كهىا﴾ كلػػوس مػػف  مػػا توػػدماا كالصػػةو   ٌف الػػذ   فيًاػػـ مػػف ةكلػػل تعػػال  : ﴿فىػػذى ىةي

﴾ مىا كىاديكا وىٍععىميكفى  ﴿كى
ٌ ط ككذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في ةكلل : ((كالذم ودٌؿ عم  ذلؾ ةػكؿ تػا

  ركا (مف الطكوؿ( :
 فايٍ تي  ل  فىٍاـو كما كدتي  ئ نا 
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كالمػػراد : مػػا كػػدتي  ؤكب ، كمػػا ووػػاؿ : سػػممتي كمػػا كػػدتي  سػػمـ ،  ج تػػرل  ٌف 
( كلػوس مػف  ـى مف ةكلل : (فايٍ تي  لػ  فىٍاػـو وا ل فيًا المعي  :  ٌيل  بى  ل  فىٍاـ(( كاع

 ةكلل : (كما كدتي  ئ نا(
اليعػػي عمػػ  (كػػاد( ة ماػػا كػػاف  ك  عػػدها ، لػػـ  ةكلػػل : ((فػػإذا دخػػؿ -ٔ

وكػػف  ٌج ليعػػي الخ ػػر ، كاٌيػػؾ ةمػػتى :  ذا  خػػرج وػػده وكػػاد ج وراهػػا(( فتاٌمػػؿ  ٌيػػل 
ساكل في المعي  كالدجلض  وف : ج وكاد وراها ، كوكاد ج وراهػا ، مػع العمػـ  ٌف 

كةكليػا : العرؽ  وياما  ساسي ، فوكليا : ج وكػاد ، وعوػد عػدـ ةصػكؿ الرؤوػض ، 
 وكاد ج وراها ، وعود ةصكؿ الرؤوض ، كسواتي تعصوؿ هذه الوإوض .

هيػػاؾ تيػػاةض ظػػاهر فػػي ةكلػػل : ((فػػإذا دخػػؿ اليعػػي عمػػ  (كػػاد(  -ٕ
ذا اةتػرف  اػا ةػرؼ يعػي ، َََة ماا كاف  ك  عدها ، لـ وكف  ٌج ليعػي الخ ػر كاع

ؿ اليعػي عمػ  كاف الععؿ الذم  عدها ةد كةع(( فود  ٌكد في  كؿ كّمل  ٌف دخػك 
(كاد( وعود يعي الخ ر ، كخ رها هك الععؿ الكاةع  عدها ، ك ٌكد  عد ذلؾ م ا رة 
 ٌف دخكؿ اليعي عم  (كاد( وعود كةكع الععؿ الذم  عدها ، كالععؿ الكاةع  عدها 

 هك خ رها  
ةكلػػل  زوػػادة (كػػاد( فػػي ال ػػعر كالوػػر ف الكػػروـ ، مػػف  جػػؿ  ف وسػػكغ -ٖ

ممض  ك ةرؼ في كتاب ا ةكؿ غور مو كؿ ،  ؿ هػك مذه ل ، كالوكؿ  زوادة ك
ةكؿ العجػزة كالمياػزموف كإػعاؼ العكػر ،  ػؿ وجػب إػرب الوػكؿ  الزوػادة فػي 

 كجل ةائمل كائينا مف كاف ؛ يٌيل ةكؿ ومٌس  ّغض الور ف الكروـ .
كةاؿ الدكتكر فاإؿ السػامرائي فػي  ػاب يعػي (كػاد( ((ذهػب ةسػـ مػف 

ااتاػػا يعػػي ، كيعواػػا  ذ ػػات ، فػػإف ةمػػت : كػػاد وععػػؿ ، اليةػػاة  لػػ   ٌف (كػػاد(  ذ 
: مػػػػػػا كػػػػػػاد وععػػػػػػؿ ، فمعيػػػػػػاه  ٌيػػػػػػل فعمػػػػػػل  عػػػػػػد  ف ةمػػػػػػتى فمعيػػػػػػاه : لػػػػػػـ وععػػػػػػؿ ، كاع

كةوػػػؿ هػػػي  ذ اتاػػػا  ذ ػػػات (وعيػػػي  ذ ػػػات الموار ػػػض كيعػػػي الععػػػؿ( فػػػإذا َََجاػػػد
ذا ةمػػتى : مػػا كػػاد  ةمػػتى : كػػاد وععػػؿ ، فإٌيػػؾ  ذ ػػتك الموار ػػض كلػػـ تذ ػػت الععػػؿ ، كاع

عؿ ، فإٌيؾ تيعي موار ض الععػؿ ،  م : لػـ ووػارب الععػؿ ،  م : لػـ وععمػل كلػـ وع
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ووػػرب مػػف فعمػػل ، فاػػـ متعوػػكف فػػي معيػػ  ا ذ ػػات (وعيػػي  ذ ػػات (كػػاد( كيعػػي 
 ( ُ( الععؿ  عدها( مختمعكف في معي  اليعي((

كذوػػػػرنا مػػػػا وكػػػػرر اليةػػػػاة فػػػػي (كػػػػاد( المذ تػػػػض ع ػػػػارة :  ذ اتاػػػػا  ذ ػػػػات ، 
ا يعػػػي ، كمعيػػػ  الع ػػػارتوف كاةػػػد ، فمعػػػظ ( ذ ػػػات( فػػػي الع ػػػارة كع ػػػارة :  ذ اتاػػػ

ايكل  وعيي  ذ ات معي  الموار ض (كػاد( كلعػظ (يعػي( فػي الع ػارة الذايوػض وعيػي 
يعػي الععػؿ  عػدها كلاػذا ةػاؿ : ((فاػـ متعوػكف فػي معيػ  ا ذ ػات مختمعػكف فػي 

 معي  اليعي(( كةد تإٌمف كّمل  ٌف في (كاد( الميعوض مذه وف : 
ايكؿ :  ٌف يعواا  ذ ات ، كممػف ةػاؿ  اػذا المػذهب ا ػف وعػوش ، كهػك 

 المذهب الذم ت ياه الدكتكر فاإؿ السامرائي .
الذػػػػايي :  ٌف يعواػػػػا يعػػػػي ، كهػػػػك المػػػػذهب الػػػػذم عٌ ػػػػر عيػػػػل الػػػػدكتكر 
السامرائي  صوغض التإعوؼ : ةوؿ ، كةػد يوػؿ كػّـ مػف ذه ػكا هػذا المػذهب : 

مكيي ، كالجرجػػػايي ، ك عػػػد  ف عػػػرض الػػػدكتكر الزمخ ػػػرم ، كالم ػػػرد ، كاي ػػػ
فاإؿ السامرائي  ةكاؿ هؤجّ اليةاة الذوف ت ٌيكا هذا المذهب الػذم إػععل يوػؿ 
تػل المػذككرة ، كةػاؿ : ((كالػذم و ػدك  كّـ ا ف وعػوش المػذككر كت ٌيػاه عمػ  عٌّ

وٍ  ـٍ  ىيىا خى ره ملٍف لي  ٌف الر م الذم ذكره ا ف وعوش  رج   دجلض ةكلل تعال  : ﴿ ى
﴾}الزخػػرؼ :  ػػادي ويً وفي ًاػػوفه كىجى وىكى { كهػػذا الكػػّـ عمػػ  لسػػاف ِٓهىػػٰػذىا الكػػًذم هيػػكى مى

فرعػػػػػكف فػػػػػي مكسػػػػػ  عموػػػػػل السػػػػػّـ ، كج  ػػػػػٌؾ  ٌف مكسػػػػػ  كػػػػػاف و ػػػػػوف  دجلػػػػػض 
المةاٌجػات التػي وػذكرها الوػر ف مػع فرعػػكف ، كلػك ذه يػا  لػ  الػر م ايكؿ لكػػاف 

 (     ِ( ووارب ا  ايض((عمول السّـ   كـ ج و وف كج 
يعػػـ هػػذا هػػك المعيػػ  الػػذم  راده فرعػػكف ، فوػػد  راد  ف وصػػعل  ا ػػيع  

الصعات ، ف عد  ف كصعل  اٌيل ماوف كلوس هك  الماوف كصعل  اٌيل : ج وكاد 
و وف ، كهك لوس كذلؾ كما كصعل  ؿ هك و ػوف ، كهػذا ممػا وػدٌؿ دجلػض ةاطعػض 
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د اليعػػي ، كلاػػذا عٌ ػػر عيػػل فرعػػكف  ػػػ : كج عمػػ   ف ةكلػػل : ج وكػػاد و ػػوف ؛ وعوػػ
ّن عػػف  ف  وكػػاد و ػػوف ؛ يٌيػػل  راد  ٌيػػل لػػـ وػػ ف ،  ػػؿ لػػـ ووتػػرب مػػف ا  ايػػض فإػػ

 و وف ،  م : هك  المعي  الذم ذهب  لول  صةاب الر م ايكؿ 
ػػػػا ةكلػػػػل تعػػػػال  :  تكػػػػٰ  ً ذىا  ىمىػػػػ،ى  ىػػػػٍوفى كةػػػػاؿ ((كوػػػػدٌؿ عمػػػػ  ذلػػػػؾ  وإن ﴿ةى

دى  ا ةىٍكمنا جك وىكىاديكفى وىٍعوىايكفى ةىٍكجن ﴿ السكدكٍوًف كىجى ﴾ ةىاليكا وىا ذىا اٍلوىٍريىٍوًف ًّٗمف ديكًيًامى
مىػٰ   ىف تىٍجعىػؿى  ػا عى ٍرجن كجى ميٍعًسديكفى ًفػي اٍيىٍرًض فىاىػٍؿ يىٍجعىػؿي لىػؾى خى مىٍاجي كجى كى ً فك وىٍاجي

ػػًدا ﴿ ـٍ سى ػػا مىككيلػػي ًفوػػْٗ ىٍويىيىػػا كى ىٍوػػيىاي ٍوػػره فىػػاىًعوييكًيي ً ويػػككةو  ىٍجعىػػٍؿ ﴾ ةىػػاؿى مى ًل رى لػػي خى
ػا ٍدمن ـٍ رى ـٍ كى ىٍويىاي { كهػذه المةػاكرة تػدٌؿ عمػ   ٌياػـ وعواػكف ٓٗ-ّٗ﴾الكاؼ :  ىٍويىكي

﴾  ٌياػػػـ ج  ػػػاديكفى وىٍعوىايػػػكفى ةىػػػٍكجن ، كلكػػف  صػػػعك ض ، كلػػػوس معيػػػ  ا وػػض : ﴿جك وىكى
ٌج فما هذا ال   (ُ(كّـ كالمةاكرة  وياما؟((وعواكف كج ووار كف العول( كاع

ػػػا  ٌياػػػـ ج وعواػػػكف كج ووػػػار كف العوػػػل ،  ٌمػػػا المةػػػاكرة   ػػػؿ المعيػػػ   وإن
  وياـ ك وف ذم الوريوف فود تٌمت عف طروؽ ا  ارة  ك عف طروؽ الترجمض 

ػػػػػػاديكا  ػػػػػػا كى مى كهىا كى كةػػػػػػاؿ ((كوػػػػػػدٌؿ عمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ ةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : ﴿فىػػػػػػذى ىةي
﴾}ال ورة :   (ِ( فعمكا الذ  (( { فإٌياـُٕوىٍععىميكفى

ا تعيػي اليعػي ،  مػا فعػؿ الػذ   فوػد فاػـ مػف ةكلػل :   ؿ هذه ا وض  وإن
﴾ كسواتي تعصوؿ ذلؾ . مىا كىاديكا وىٍععىميكفى كهىا﴾ كلوس مف ةكلل ﴿كى  ﴿فىذى ىةي

المػػذوب الثالػػث : أٌف )كػػاد( المنفيػػة تفيػػد نفػػي الفعػػؿ بعػػدوا ، أم : 
ةػػػد ةطػػػع  صػػػةاب هػػػذا المػػػذهب : كهػػػذا هػػػك الصػػػةو  ، ك تفيػػػد نفػػػي قبروػػػا  

 صػػكاب مػػا ذه ػػكا  لوػػل  الةجػػض الكاإػػةض التػػي ج لػػ س فواػػا ، ك ٌويػػكا  طػػّف 
المػػػذهب ا خػػػر  كفسػػػاده كهػػػك المػػػذهب الػػػذم ذهػػػب  لوػػػل ا ػػػف وعػػػوش كت ٌيػػػػاه 
الػدكتكر فاإػؿ السػػامرائي كفومػا وػاتي دراسػػض لم ػكاهد السػتض الػػكاردة فػي الوػػر ف 

 الكروـ : 
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ةاؿ ا ف الةاجب : ((اختمؼ الياس في (كاد( فواؿ  عإاـ : هي في 
ا ذ ػػات يعػػي ، كفػػي اليعػػي  ذ ػػات ، (وعيػػي  ٌف (كػػاد( المذ تػػض تعوػػد يعػػي الععػػؿ 
الكاةػػع خ ػػرنا لاػػا ، ك(كػػاد( الميعوػػض تعوػػد  ذ ػػات الععػػؿ الكاةػػع خ ػػرنا لاػػا( كتمسػػككا 

ج غوػػر ةاصػػؿ ، فاػػذا فػػي ا ذ ػػات  اٌيػػؾ  ذا ةمػػتى : كػػاد زوػػد وخػػرج ، فػػالخرك 
معيػػػػ  ككياػػػػا يعونػػػػا فػػػػي ا ذ ػػػػات ، كتمسػػػػككا فػػػػي اليعػػػػي  مذػػػػؿ ةكلػػػػل تعػػػػال  : 

﴾}ال ورة :  مىا كىاديكا وىٍععىميكفى كهىا كى  ك وكلل :، { كمعمكـ  ٌياـ فعمكا ُٕ﴿فىذى ىةي
ٌب مٌوض و رىحي       ذا غٌورى اليٍامي المية لوف لـ وكٍد     رسوسي الاكل ًمف ةي

)ُ)  
ي  ا ذ ات في اليعي ، كهذا مذهب فاسد ، فإٌف ةكلل : كاد زوػد وخػرج كهذا مع

، معياه  ذ ات موار ض خركجل ، كهػذا معيػ  مذ ػت ، ك خػذ اليعػي لمخػركج لػوس 
ٌيمػػػػا هػػػػك مػػػػف ةإػػػػوض عوموػػػػض ، كهػػػػك  ٌف  ال ػػػػيّ  ذا كػػػػاف  مػػػػف مكإػػػػكعل ، كاع

ـى  ٌيػل غوػر مكجػكد ك ٌمػا مػدلكؿ (كػاد ًمػ ( فمذ ػت ، مةككمنا عموػل  وػرب الكجػكد عي
كهك ةرب الخركج ، كلك صٌ   ف وواؿ في مذؿ ذلؾ :  ٌيل يعػي لصػٌ   ف ووػاؿ 
فػػي ةكلػػؾ : ةىػػريبى خػػركج زوػػد ،  ٌيػػل مكإػػكع لميعػػي ، كهػػذا غوػػر مسػػتووـ معمػػكـ 

ػا َََفساده مى كهىا كى كتمسؾ هؤجّ في اليعي في الماإػي  وكلػل تعػال  : ﴿فىػذى ىةي
﴾}ال ورة :  ػػاديكا وىٍععىميػػكفى د فعمػػكا ، كلػػـ وسػػتمٌر لاػػـ  ف ووكلػػكا مذمػػل فػػي { كةػػُٕكى

ـٍ  اىا فىٍكؽى  ىٍعضو ً ذىا  ىٍخرىجى وىػدىهي لىػ اليعي ًلما ر كه مف ةكلل تعال  : ﴿ظيميمىاته  ىٍعإي
ػػٍد وىرىاهىػػا﴾}اليكر :  { كالمعيػػ  فوػػل يعػػي موار ػػض الرؤوػػض ، فمػػك ةػػالكا  إذ ػػات َْوىكى

اإػي فغوػػر مسػتووـ ؛ يٌيػػا يعمػػـ الرؤوػض لعسػػد المعيػ  ، كمػػا ذكػركه فػػي يعػػي الم
مػػػف ةوػػػاس لغػػػتاـ  ٌف المذ ػػػت  ذا دخػػػؿ عموػػػل اليعػػػي ايتعػػػ  ، فػػػإذا ةمػػػتى : ةىػػػريبى 
خػػركج زوػػد ، كػػاف معيػػاه  ذ ػػات ةػػرب خػػركج زوػػد ، فػػإذا ةمػػتى : مػػا ةػػريب خػػركج 
زوػػد ،  كػػاف معيػػاه : يعػػي ةػػرب الخػػركج ، كهػػذا معمػػكـ مػػف لغػػتاـ ، فوجػػب رٌد 

ػػػ ػػػا كى مى ﴾}ال ورة : ةكلػػػل تعػػػال  : ﴿كى {  لوػػػل فوكػػػكف المعيػػػ  : كمػػػا ُٕاديكا وىٍععىميػػػكفى
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ةار كا الععؿ ة ؿ  ف وععمكا ؛ ًلمػا دٌؿ عموػل سػواؽ ا وػض مػف تعيػتاـ كاستعسػارهـ 
ػػػاديكا  ػػػا كى مى ػػػذ كةػػػكع الػػػذ   مػػػف ةكلػػػل : ﴿كى فومػػػا ج ويةتػػػاج  لػػػ  تعسػػػور ، كج ويؤخى

﴾}ال ورة :  ذ مف ةكلل : ﴿ُٕوىٍععىميكفى ٌيما ويؤخى كهىا﴾}ال ورة : { كاع  {ُٕفىذى ىةي
هذا هك الكجػل الذػايي الػذم وي غػي ةمػؿ ا وػض عموػل كمػا كػاف مذماػا ، 
جرونػػا عمػػ  الواعػػدة المعمكمػػض مػػف كّماػػـ ، كةػػد كافوػػكا فػػي دخػػكؿ اليعػػي عمػػ  
المستو ؿ  ٌيل وككف معياه يعي الورب عمػ  ةوػاس ايفعػاؿ ، كج فػرؽ فػي ةوػاس 

لماإي  ك عم  المسػتو ؿ ، فذ ػت  ػذلؾ  ٌف لغض العرب في دخكؿ اليعي عم  ا
المذهب الصةو  جرم (كاد( مجرل ايفعاؿ في ا ذ ػات كاليعػي ، فػإذا ةوػؿ : 
ذا ةوؿ : ما كػاد زوػد وععػؿ  كاد زود وععؿ ، فمعياه :  ذ ات ةرب ذلؾ الععؿ ، كاع

 ك وت ذم الرٌمض الذم هك : َََ، كاف يعي ةرب ذلؾ الععؿ
ٌب مٌوض و رىحي  ذا غٌورى اليٍامي المية ل   وف لـ وكٍد     رسوسي الاكل ًمف ةي

ـٍ وىكىػٍد  عم  يعي موار ض الزكاؿ ، كهك   م، مف يعي الزكاؿ ، كوكلػل تعػال  : ﴿لىػ
ّن عمػ  مػا ذيًكػرى ، كالتمسػؾ  ػل فػي  ٌف معيػاه ا ذ ػػات َْوىرىاهىػا﴾}اليكر :  { سػكا

رٌمػض لٌمػا  ي ػد هػذا إعوؼ ، كمسػتىيىديهي  لػ  مػا ركاه  عػض الػركاة مػف  ٌف ذم ال
فمػػكج  ٌف معياهػػا فػػي اليعػػي  ذ ػػات لػػـ َََال وػػت ةوػػؿ لػػل :  ةػػررتى  ػػزكاؿ الةػػبٌ 

وكف يخذهـ عمول معي  ، كالصكاب ما ةدمياه ، كهػذا غوػر مػركٌم عٌمػف ويؤ ػل 
ـٌ كلػػك ةيػػدلرى ركاوتػػل  كجػػل صػػةو  ، فاػػك عٌمػػف وػػرل هػػذا   ػػل  كجػػل صػػةو  ، ذػػ

 (ُ(كالرٌد عم  ما وراه ايكؿ((المذهب العاسد ، كالردح عمواـ 
وعيي  ٌف ذم الرٌمض ةد  صػاب ؛ يٌيػل عيػ  عػدـ اةتػراب ةٌ ػل مػف مٌوػض 

 مف الزكاؿ ، فإّن عف اةترا ل ، فاك   ٌد يعونا مف ةكلل : كاد و رح .
ةػاؿ  عإػاـ َََكةاؿ الرإي : ((ةكلل :  ذا دخػؿ اليعػي عمػ  (كػاد(

ذ اتل يعي  خ ّؼ سػائر ايفعػاؿ ،   ٌمػا كػكف  ذ اتػل في (كاد(  ٌف يعول  ذ ات كاع
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يعونا ، فإف  رادكا  ل  ٌيؾ  ذا ةمتى : كاد زود ووػكـ ، ك ذ ػت الكػكد ،  م : الوػرب 
، فاػػذا ا ذ ػػات يعػػي ، فاػػذا غمػػط فػػاةش ، ككوػػؼ وكػػكف  ذ ػػات ال ػػيّ يعوػػل ، 
ف  رادكا  ف   ػػػؿ فػػػي : كػػػاد زوػػػد ووػػػكـ ،  ذ ػػػات الوػػػرب مػػػف الووػػػاـ  ػػػّ روػػػب ، كاع

كاد( دٌؿ عم  يعي مإمكف خ ره ، فاك صةو  كةؽ ؛ يٌف ةر ؾ مف  ذ ات (
الععؿ ج وككف  ٌج مع ايتعاّ الععؿ ميؾ ؛  ذ لك ةصؿ ميؾ الععؿ لكيت  خذنا 

 في الععؿ ج ةرو نا ميل .
ػػا :  ف ةصػػدكا  ٌف يعػػي الكػػكد ،  م  ك ٌمػػا كػػكف يعوػػل  ذ اتنػػا فيوػػكؿ  وإن

المإػمكف ، فاػك مػف  فةػش الغمػط ،  الورب في : ما كدتي  ةكـ ،  ذ ات لذلؾ
ككوؼ وكػكف يعػي ال ػيّ  ذ اتػل ، ككػذا  ف  رادكا  ٌف يعػي الوػرب مػف مإػمكف 
الخ ػػر  ذ ػػات لػػذلؾ المإػػمكف ،  ػػؿ هػػك  فةػػش ؛ يٌف يعػػي الوػػرب مػػف الععػػؿ 
  م، في ايتعاّ ذلؾ الععؿ مف يعي الععؿ يعسػل ، فػإٌف : مػا ةر ػتي مػف الإػرب 

مػا إػر تي ،  مػ  ةػد وجػيّ مػع ةكلػؾ : مػا كػاد ،  كد في يعي الإرب مػف : 
زود وخرج ، ةرويض تدٌؿ عم  ذ كت الخركج  عد ايتعائل ك عد ايتعاّ الورب ميل ، 
فتككف تمؾ الورويض داٌلض عم  ذ كت مإمكف خ ػر (كػاد( فػي كةػت ،  عػد كةػت 

 ايتعائل كايتعاّ الورب ميل ، ج لعظ (كاد( .
ٌيمػا  كج تيافي  وف ايتعاّ ال يّ في كةػت ، كذ كتػل فػي كةػت  خػر ، كاع

التياةض  وف ذ كت ال يّ كايتعائل في كةت كاةد ، فّ وكػكف  ذف يعػي (كػاد( 
معودنا لذ كت مإمكف خ ره ،  ؿ المعود لذ كتل تمؾ الورويض ، فإف ةصمت ةرويض 
هكػػذا ، ةميػػا  ذ ػػكت مإػػمكف خ ػػر (كػػاد(  عػػد ايتعائػػل ، كمػػا فػػي ةكلػػل تعػػال  : 

مى  كهىا كى ﴾﴿فىذى ىةي {  م : ما كادكا وذ ةكف ة ؿ ذ ةاـ ُٕ}ال ورة : ا كىاديكا وىٍععىميكفى
﴿ ىتىتكًخػػذييىا كمػػا ةر ػػكا ميػػل ،   ػػارة  لػػ  مػػا سػػ ؽ ذلػػؾ مػػف تعيػػتاـ فػػي ةػػكلاـ : 

كنا ػػػػػا ًهػػػػػيى َََهيػػػػػزي ػػػػػا َََاٍدعي لىيىػػػػػا رى كػػػػػؾى وي ىػػػػػولف لكيىػػػػػا مى اٍدعي لىيىػػػػػا رى كػػػػػؾى وي ىػػػػػولف لكيىػػػػػا مى
ػػػف ج وععػػػؿ  اٍدعي َََلىٍكيياىػػػا ﴾ كهػػػذا التعيػػػت د بي مى ػػػا ًهػػػيى لىيىػػػا رى كػػػؾى وي ىػػػولف لكيىػػػا مى

ف لػـ وذ ػت ةرويػض هكػذا ، كوكلػؾ  ػا ، كاع : مػات زوػد كمػا كػاد كووارب الععؿ  وإن
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وسافر ، ةميا :  وي مإمكف خ ر (كػاد( عمػ  ايتعائػل كعمػ  ايتعػاّ الوػرب ميػل 
{ كةكلػل مػف َْـٍ وىكىػٍد وىرىاهىػا﴾}اليكر : ، كما في ةكلل تعال  : ﴿ً ذىا  ىٍخرىجى وىدىهي لى 

 الطكوؿ :
  ذا غوكر اليام المةٌ وف لـ وكىٍد    رسوس الاكل مف ةٌب مٌوض و رح 

 ذ لػػوس  فػػػي هػػػذه المكاإػػػع مػػا وػػػدٌؿ عمػػػ  ةصػػػكلل  عػػد ايتعائػػػل ، كمذػػػؿ هػػػذه 
 (ُ( الورويض هي ال  اض لمف ةاؿ :  ٌف يعي (كاد(  ذ ات((

﴾ كٌيػ  عػف الػذ    الععػؿ ؛ يٌف  ا كىػاديكا وىٍععىميػكفى مى كةاؿ   ك ةٌواف ((﴿كى
الععػػؿ ويكٌيػػ   ػػل عػػف كػػٌؿ فعػػؿ ، ك(كػػاد( فػػي الذ ػػكت تػػدٌؿ عمػػ  الموار ػػض ، فػػإذا 
ةمت : كاد زود ووكـ ، فمعياه موار ض الوواـ كلـ وتم س  ػل ، فػإذا ةمػت : مػا كػاد 

كغورهػا مػف ايفعػاؿ كجك نػا كيعونػا ، كةػد زود ووكـ ، فمعياه يعي الموار ػض ، فاػي 
ذا ييعوػت دلٌػت  ذهب  عض الياس  ل   ٌياا  ذا  يذ تت دٌلت عم  يعي الخ ػر ، كاع

كهىا: عم   ذ ػات الخ ػر ، مسػتدًج  اػذه ا وػض ؛ يٌف ةكلػل تعػال   وػدٌؿ ﴾ ﴿فىػذى ىةي
ر ػض ، كالصةو  الوكؿ ايكؿ ، ك ٌما ا وض فود اختمؼ زماف يعػي الموا عم  ذلؾ

، كالذ   ؛  ذ المعي  : كمػا ةػار كا ذ ةاػا ة ػؿ ذلػؾ ،  م : كةػع الػذ    عػد  ف 
ـٌ ذ ةكهػػا  عػػد ذلػػؾ ، ةوػػؿ  يعػػ  موار تػػل ، فػػالمعي   ٌياػػـ تعٌسػػركا فػػي ذ ةاػػا ذػػ
ٌمػػا خػػكؼ  كالسػػ ب الػػذم يجمػػل مػػا كػػادكا وػػذ ةكف ، هػػك  ٌمػػا لغػػّّ ذمياػػا ، كاع

ٌما ةٌمض ايوواد كتعٌيت عم   (2(  ايي واّ عم  ما عيًاد مياـ((فإوةض الواتؿ ، كاع
ًإػػػع لػػػديك الخ ػػػر  كةػػػاؿ ال وإػػػاكم : ((ك(كػػػاد( مػػػف  فعػػػاؿ الموار ػػػض كي
ةصػػكجن ، فػػإذا دخػػؿ عموػػل اليعػػي ةوػػؿ معيػػاه ا ذ ػػات مطمونػػا ، كةوػػؿ ماإػػونا ، 
﴾ ةكلػل :  ػا كىػاديكا وىٍععىميػكفى مى كالصةو   ٌيل كسائر ايفعاؿ ، كج ويػافي ةكلػل : ﴿كى

ك ﴿ جخػػػتّؼ كةتوامػػػا ،  ذ المعيػػػ   ٌياػػػـ مػػػا ةػػػار كا  ف وععمػػػكا ةتػػػ   ﴾هىافىػػػذى ىةي

                                                 

 ِِٓ-ِِّ/ْ رح كافوض ا ف الةاجب ( 1(
 ّٕٓ/ُ( ال ةرالمةوط 2(
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 ايتات سؤاجتاـ ، كايوطعػت تعمّتاػـ ، فععمػكا كالمإػطٌر الممجػا  لػ  الععػؿ((

)1) 
كةػػػػاؿ الزرك ػػػػي : (( ٌمػػػػا  ذا كايػػػػت ميعوػػػػض فكاإػػػػ  ؛ يٌيػػػػل  ذا ايتعػػػػت 

ّن عػدـ ةصػكلل ، كوػدٌؿ لػل ةكلػل تعػال   ً ذىا  ىٍخػرىجى ﴿: موار ض الععؿ اةتإ  عوػ
ػػٍد وىرىاهىػػا﴾}اليكر :  ـٍ وىكى فاٌمػػا َََ{ كلاػػذا كػػاف   مػػ، مػػف ةكلػػل : لػػـ ورهػػاَْوىػػدىهي لىػػ

﴾}ال ورة : ﴿ةكلػػػل تعػػػال  :  ػػػػاديكا وىٍععىميػػػكفى ػػػا كى مى كهىا كى { فإٌياػػػا ميعوػػػض مػػػػع ُٕفىػػػذى ىةي
ػػا  خ ػػار عػػف ةػػالاـ فػػي  كهىا﴾ ككجاػػل  وإن  ذ ػػات الععػػؿ لاػػـ فػػي ةكلػػل : ﴿فىػػذى ىةي

ؿ ايمػػر ، فػػإٌياـ كػػايكا  كجن  عػػداّ مػػف ذ ةاػػا  ػػدلوؿ مػػا ذكػػر ا عػػياـ مػػف  ك 
تعيػػػػػػتاـ ، كةصػػػػػػكؿ الوعػػػػػػؿ  ٌيمػػػػػػا فاميػػػػػػاه مػػػػػػف دلوػػػػػػؿ  خػػػػػػر ، كهػػػػػػك ةكلػػػػػػل : 

كهىا﴾  (2( كالمعي  هيا : كما كادكا وععمكف الذ   ة ؿ ذلؾ((َََ﴿فىذى ىةي
كمذػػؿ هػػذا ةػػاؿ السػػوكطي : ((فمعيػػ  : كػػاد وععػػؿ : ةػػارب الععػػؿ كلػػـ 
ّن عػػػف  ف وععػػػؿ ، ك ٌمػػػا  وػػػض :  وععػػػؿ ، كمػػػا كػػػاد وععػػػؿ : مػػػا ةػػػارب الععػػػؿ فإػػػ

﴾}ال ورة :  ػػاديكا وىٍععىميػػكفى ػػا كى مى كهىا كى { فاػػك  خ ػػار عػػف ةػػالاـ فػػي  كؿ ُٕ﴿فىػػذى ىةي
ـى مػف دلوػػؿ  ذ ػات الععػػؿ  ٌيمػا فيًاػػ ايمػر ، فػػإٌياـ كػايكا  كجن  عػػداّ عػف ذ ةاػػا ، كاع

كهىا﴾((   (3( خر كهك ةكلل : ﴿فىذى ىةي
كةاؿ اي مكيي : ((فإذا ةاؿ ةائؿ : كاد زود و كي ، فمعياه ةػارب زوػد 
ذا ةػاؿ : لػـ وكػد و كػي ،  ال كاّ ، فموار ض ال كاّ ذا تػض كيعػس ال كػاّ ميتػؼ ، كاع
ّن  فمعياه : لـ ووارب ال كاّ ، فموار ض ال كاّ ميتعوػض ، كيعػس ال كػاّ ميتػؼ ايتعػا

 كلاذا كاف ةكؿ ذم الرٌمض :   عد مف ايتعائل عيد ذ كت الموار ض ، 
ٌب مٌوضى و رىحي    ذا غٌورى اليٍامي المية لوف لـ وكٍد     رسوسي الاكل ًمف ةي

                                                 

 ٕٖ/ُ(  يكار التيزوؿ 1(
 ٕٕٗ( ال رهاف ص 2(
 ِٕٓ( ا تواف : ص 3(
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ا  موغنا ؛ يٌيل معياه :  ذا تغٌور ةٌب كؿ مةٌب لـ ووارب ةٌ ي التغٌور ،  صةوةن
ذا لػػـ ووار ػػل فاػػك  عوػػد ميػػل ، فاػػذا   مػػ، مػػف  ف ووػػكؿ : لػػـ و ػػرح ؛ يٌيػػل ةػػد  كاع

غوػر  ػارح ، كهػك ةروػب مػػف ال ػراح ،  خػّؼ المخ ػر عيػل  يعػي موار ػػض وكػكف 
ػػٍد وىرىاهىػػا﴾}اليكر : ﴿ال ػػراح ، ككػػذا ةكلػػل تعػػال  :  ـٍ وىكى { هػػك ًَْ ذىا  ىٍخػػرىجى وىػػدىهي لىػػ

  م، في يعي الرؤوض مف  ف وواؿ : لػـ ورهػا ؛ يٌف مػف لػـ وػرى ةػد ووػارب الرؤوػض 
ػػػػػػػاديكا  خػػػػػػػّؼ مػػػػػػػف لػػػػػػػـ ووػػػػػػػارب ، ك ٌمػػػػػػػا ةكلػػػػػػػل تعػػػػػػػال ػػػػػػػا كى مى كهىا كى   : ﴿فىػػػػػػػذى ىةي

﴾}ال ورة :  { فكػػػّـ تإػػػمكف كّمػػػوف مإػػػمكف كػػػٌؿ كاةػػػد ميامػػػا فػػػي ُٕوىٍععىميػػػكفى
كةػػت غوػػر كةػػت ا خػػر ، كالتوػػدور : فػػذ ةكها  عػػد  ف كػػايكا  عػػداّ مػػف ذ ةاػػا 

 (1( غور موار وف لل ، كهذا كاإ  كا  عمـ((
ة : ((كاعمـ  ٌف خ رها مف سكرة ال ور  َِكةاؿ الةم ي في تعسور ا وض 

،  ذا كايػت هػي مذ تػػض ، ميعػي فػػي المعيػ  ؛ يٌياػػا لمموار ػض ، فػػإذا ةمػتى : كػػاد 
زود وععؿ ، كاف معياه ةارب الععؿ ،  ٌج  ٌيل لـ وععؿ ، فإذا ييًعوىٍت ايتع  خ رهػا 
 طروػػؽ ايكلػػ  ؛ يٌيػػل  ذا ايتعػػت موار ػػض الععػػؿ ، ايتعػػ  هػػك مػػف  ػػاب  كلػػ  ، 

ـٍ وىكىٍد وىرىاهىػا﴾}اليكر : ﴿لل تعال  :  كلاذا كاف ةك    مػ، مػف  ف لػك ةوػؿ :  {َْلى
لـ ورها ؛ يٌيل لـ ووارب الرؤوض فكوؼ لل  اا؟ كزعػـ جماعػض مػياـ ا ػف جٌيػي ، 
ذ اتاػا يعػي ، ةتػ   لغػز  عإػاـ  ك  ك ال واّ ، كا ف عطوػض  ٌف يعواػا  ذ ػات ، كاع

 واا فواؿ : 
ٍرهيـو كذمكدً    ىًيٍةًكمك هذا العصر ما هي لعظض  رىٍت في لسايىٍي جي  جى

ف  يٍذً تىٍت ةامت مواـ جةكد    ذا ييًعوىٍت ، كا  عمـ ،  يٍذً تىٍت       كاع
 كةككا عف ذم الرمض  ٌيل لٌما  ي د : 

وكضى وىٍ رىحي         ذا غوكر اليٍامي الميًةٌ وف لـ وىكىٍد     رسوسي الاكل مف ةيبل مى
)2) 

                                                 

 َِْ/ُ( ةا وض الص اف عم   رح اي مكيي 1(
 ذى ىتى في الومب ، كو رح : وزكؿ كوذهب( رىسك الاكل : 2(
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ًعوبى عمول ؛ يٌيل ةػاؿ : لػـ وكػد و ػرح ، فوكػكف ةػد  ػرح ، فغٌوػره  لػ  ةكلػل : لػـ 
ػا كىػاديكا ﴿وزؿ ،  ك ما هك  معياه ، كالذم غٌر هؤجّ ةكلل تعػال  :  مى كهىا كى فىػذى ىةي

﴾}ال ورة :  { ةالكا : فاي هيا ميعوض كخ رهػا مذ ػت فػي المعيػ  ؛ يٌف ُٕوىٍععىميكفى
كهىا﴾ كالجكاب عف هذه ا وض مف كجاوف ،  ةدهما : فىذى : ﴿الذ   كةع لوكلل   ىةي

 ٌيل ويةمىػؿ عمػ  اخػتّؼ كةتػوف ،  م : ذ ةكهػا فػي كةػت ، كمػا كػادكا وععمػكف 
فػػػي كةػػػت  خػػػر ، كالذػػػايي :  ٌيػػػل عٌ ػػػر  يعػػػي موار ػػػض الععػػػؿ عػػػف  ػػػدة تعيػػػتاـ 

الرحمكػض كعيٍسرهـ في الععؿ ، ك ٌما ما ةككه عػف ذم الرحمكػض فوػد غمٌػطى الجماػكر ذا 
 (1( في رجكعل عف ةكلل كةالكا : هك   م، ك ةسف مما غوكره  لول((

﴾  خ ػػر سػػ ةايل كتعػػال   ػػاٌياـ  ػػاديكا وىٍععىميػػكفى ػػا كى مى كةػػاؿ الكعػػكم : ((﴿كى
ـى مػف دلوػؿ  خػر  ذ ػات الععػؿ  ٌيمػا فيًاػ كايكا في  كؿ ايمر  عداّ مف ذ ةاا ، كاع

كهىا   (2(((﴾كهك ﴿فىذى ىةي
كجاّ في التاج : ((فمعي : كػاد وععػؿ ، ةػارب الععػؿ كلػـ وععػؿ ، كمػا 
ّن  عػف  ف وععػؿ ، فيعػي الععػؿ جـز مػف يعػي  كاد وععؿ : ما ةػارب الععػؿ فإػ

ّن ، ك ٌما  وض  ﴾ فاػك  خ ػار عػف ةػالاـ ﴿الموار ض عو مىا كىاديكا وىٍععىميكفى كهىا كى فىذى ىةي
ذ ات الععؿ  ٌيما فياـ مف  في  كؿ ايمر ؛ فإٌياـ كايكا  كجن  عداّ مف ذ ةاا ، كاع

كهىا﴾((﴿دلوؿ  خر ،  كهك ةكلل :   (3(فىذى ىةي
ػػػػػػاديكفى وىٍعوىايػػػػػػػكفى ككػػػػػػذلؾ ةكلػػػػػػل تعػػػػػػػال  :  ًّ اٍلوىػػػػػػػٍكـً جى وىكى ػػػػػػاًؿ هىػػػػػػٰػؤيجى ﴿فىمى

ًدوذنا﴾}اليسػػػاّ :  { فوػػػد  جمػػػع المعسػػػركف عمػػػ   ٌف المػػػراد مػػػف ةكلػػػل تعػػػال  ٖٕةى
ػػػػاديكفى وىٍعوىايػػػػكفى  ػػػػًدوذنا﴾ اليعػػػػي ﴿جى وىكى ةػػػػاؿ الكاةػػػػدم : ((ج وعامػػػػكف الوػػػػر ف  (4(ةى

                                                 

 ّْْ/ّكويظر : عمدة الةعاظ  ُٕٕ-ُٕٔ/ُ( الدر المصكف 1(
 ُّٔ( الكموات ص 2(
 ٕٔ/ٗ( تاج العركس 3(
كالم ػػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب ج ػػػف عػػػادؿ  َِٖ-َِٕ/ٓ( ويظػػػر : جػػػامع ال وػػػاف لمط ػػػرم4(

  ُٖٔ/ُكفت  الودور  َُٓ—َٗٓ/ٔالدم وي 
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كةػػػػاؿ ا ػػػػف  (1(كتاكومػػػػل فوؤميػػػػكا فوعممػػػػكف  ٌف الةسػػػػيض كالسػػػػوئض مػػػػف عيػػػػد ا((
((فكاٌيػػل ةػػاؿ ج وعواػػكف الوػػر ف فوؤميػػكف  ػػل كوعممػػكف  ٌف الكػػٌؿ مػػف الجػػكزم : 
يعػ  موار ػض كةاؿ   ك ةواف : ((ك ال، تعال  في ةٌمض فاماـ ةتػ   (2( عيد ا((

((كالجممػػض اعتراإػػوض مسػػكةض  (3(العوػػل ، كيعػػي الموار ػػض   مػػ، مػػف يعػػي الععػػؿ((
لتعووػػرهـ  الجاػػؿ كتو ػػو  ةػػالاـ ، كالتعجػػب مػػف كمػػاؿ غ ػػاكتاـ ؛  ذ لػػك فواػػكا 
 ػػوئنا لعممػػػكا ممػػا وكعظػػػكف  ػػل  ٌف ا هػػػك الوػػا ض ال اسػػػط ، ك ٌف اليعمػػض ميػػػل 

وض  طروؽ العوك ض عمػ  ذيػكب الع ػاد(( تعال   طروؽ التعإؿ كا ةساف ، كال م
)4)       

ػػادي ويًسػػوغيلي﴾}  راهوـ  :  ػػلي كىجى وىكى ركعي ككػذلؾ الةػػاؿ فػػي ةكلػػل تعػػال   ﴿وىتىجى
كةػػاؿ الط ػػرم : ((كهػػك وسػػوغل مػػف  ػػدة العطػػش ، كالعػػرب تجعػػؿ (ج  (ٓ({ُٕ

وكاد( فوما ةد فيًعؿ ، كفوما لـ ويععىػؿ ،  ٌمػا مػا ةػد فيًعػؿ فميػل هػذا ؛ يٌف ا جػٌؿ 
﴿كىجى ك يةك ما ةميػا مػف  ٌف معيػ  ةكلػل تعػال  : َََذياؤه جعؿ لاـ ذلؾ  را نا

سكؿ ا صم  ا عمول كسمـ ذكر كهك وسوغل جاّ الخ ر عف ر  وىكىادي ويًسوغيلي﴾
عػػف   ػػي  مامػػض عػػف الي ػػي صػػم  ا عموػػل كسػػمـ فػػي ةكلػػل َََالركاوػػض  ػػذلؾ

ػًدودو ﴿ تعال   ّو صى ػا ويٍسػوىٰ  ًمػف مك ركعيػلي كىجى وىكىػادي ويًسػوغيلي﴾ ُٔ﴿كى فػإذا  ػر ل ﴾ وىتىجى
ّن ةى ةطكع  معاّه ةت  وخػرج مػف د ػره ، ووػكؿ ا عػز كجػؿ  ػا سيػويكا مى ػا : ﴿كى ًمومن

﴾}مةمػػػػد :  ـٍ ّىهي ّو ُٓفىوىطكػػػػعى  ىٍمعىا ػػػػا ف وىٍسػػػػتىًغوذيكا ويغىػػػػاذيكا ً مى { كووػػػػكؿ تعػػػػال  : ﴿كىاًع
ػػكهى  ٍاػػًؿ وىٍ ػػًكم اٍلكيجي ّىٍت ميٍرتىعىونػػا﴾}الكاؼ :  ۚ  كىاٍلمي ػػا سى :  (ٔ((({ِٗ ًػػٍئسى ال كػػرىابي كى

                                                 

  ّٖ/ِ( الكسوط 1(
 ّٖ/ِزاد المسور ج ف الجكزم (2(
 ِْٕ/ّ( ال ةر المةوط 3(
 َِّ/ّ( مةاسف التاكوؿ / تعسور الواسمي 4(
 ُٔٗ-ُٓٗ/ّ يكار التيزوؿ ( 5(
  ِّّ/ُّجامع ال واف ( 6(
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ػػػػػاديكافوػػػػػد ((ةوػػػػػؿ  ٌيػػػػػل وسػػػػػوغل  عػػػػػد  ػػػػػدة كاع طػػػػػاّ ، كوكلػػػػػل تعػػػػػال  :  ػػػػػا كى مى  ﴿كى
﴾}ال ورة :  كةػػاؿ الكاةػػدم : ((﴿كىجى  (ُ( {  م : وععمكيػػل  عػػد   طػػاّ((ُٕوىٍععىميػػكفى

وىكىادي ويًسوغيلي﴾ ةاؿ المعسركف : وتةٌساه كو ر ل  الجرع ، ج  مٌرة كاةػدة لمرارتػل 
كةػػػػاؿ الورط ػػػػي :  (ِ( ، كج وسػػػػوغل  ٌج  عػػػػد   طػػػػاّ ؛ لكراهتػػػػل لػػػػذلؾ ال ػػػػراب((

ّن ، كساغ ال ر َََ(( م : و تمعل ا  ذا كاف سمسنا سا اب في الةمؽ وسكغ سكغن
ك سػػػػػاغل ا  سػػػػػاغض  ك(وكػػػػػاد( صػػػػػمض ،  م : وسػػػػػوغل  عػػػػػد   طػػػػػاّ ، ةػػػػػاؿ ا 

﴾}ال ورة : تعال  :  مىا كىاديكا وىٍععىميكفى  (ّ( {  م : فعمكا  عد   طاّ((ُٕ﴿كى
فود كهـ الط رم ككؿ مف ت عل فوما ةالكه كذه ػكا  لوػل فػي هػذه ا وػض ؛ 

كوػػػؼ وصػػػٌ   ف يذ ػػػت سػػػكغل كالسػػػكغ وعيػػػي جػػػكاز ال ػػػرب عمػػػ  الةمػػػؽ  يٌيػػػل
ك((سػػاؿ مدخمػػل (ٓ((( م : سػػاؿ اجيةػػدار كالػػدخكؿ(( (ْ(  سػػاكلض كة ػػكؿ يعػػس

لم ػراب الػذم  يعػـ ا  ةت   ٌف ا س ةايل جعؿ السػكغ كصػعنا (ٔ(في الةمؽ((
ـٍ ًفػػي اٍيىٍيعىػػاـً لىعً  فك لىكيػػ ػػا ًفػػي  ۚ  ٍ ػػرىةن  ػػل عمػػ  ع ػػاده ةػػاؿ تعػػال  : ﴿كىاًع يحٍسػػًووكيـ ملمك

﴾}اليةؿ :  ػػاًئغنا للم كػػاًرً وفى ػػا سى اًلصن دىـو لك ىينػػا خى { كةػػػاؿ ٔٔ يطيكيًػػًل ًمػػف  ىػػٍوًف فىػػٍرثو كى
ػػػػػرىا يلي كىهىػػػػػٰػذىا ًمٍمػػػػػ ه  ػػػػػاًئ،ه  ى ػػػػػٍذبه فيػػػػػرىاته سى ػػػػػا وىٍسػػػػػتىًكم اٍل ىٍةػػػػػرىاًف هىػػػػػٰػذىا عى مى تعػػػػػال  ﴿كى

اجه﴾}فاطر :    {ُُ يجى
كلػـ ووػؿ : كج وكػاد وتجرعػل  ك ﴿كىجى وىكىػادي ويًسػوغيلي﴾ ةاؿ :  فا س ةايل

، كج وكػػاد و ػػر ل ، فػػالمراد يعػػي سػػكغاـ لم ػػراب ، ج يعػػي  ػػرا اـ ، كتجػػرعاـ 
ـٍ  ٌوػػاه  ػػادي ويًسػػوغيلي﴾ ال تػػض ، كيظورهػػا : ﴿ً ذىا  ىٍخػػرىجى وىػػدىهي لىػػ ةػػاؿ مواتػػؿ : ((﴿كىجى وىكى

                                                 

 ُِّ/ّفت  الودور لم ككايي ( 1(
 ِٕ/ّالكسوط في تعسور الور ف المجود ( 2(
 ِْٓ/ٗالجامع يةكاـ الور ف ( 3(
 ِٕٓكالمعردات لمراغب ص  ِِْاووس المغض ج ف فارس ص ويظر : مو( 4(
 ِّٔ/ِعمدة الةعاظ ( 5(
 َِّ/ٕلساف العرب ( 6(
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ػػػٍد وىرىاهىػػػا﴾}اليكر :  ((﴿كىجى : كةػػػاؿ الزجػػػاج  (ُ( ؿ : ج وراهػػػا ال تػػػض(({ ووػػػك َْوىكى
﴿كىجى وىكىػادي كةاؿ الزمخ رم : (( (ِ( وىكىادي ويًسوغيلي﴾  م : ج وودر عم  ا تّعل((

ويًسوغيلي﴾ دخؿ (كاد( لمم الغض ، وعيي : كج ووارب  ف وسوغل ، فكوؼ  ف تكػكف 
ػػػػٍد وىرىاهىػػػػا﴾  م : لػػػػـ  ـٍ وىكى ووػػػػرب مػػػػف رؤوتاػػػػا ، فكوػػػػؼ ا سػػػػاغض ، كوكلػػػػل : ﴿لىػػػػ

(﴿كىجى وىكىػادي ويًسػوغيلي﴾   م : لػـ ووػارب  سػاغتل فكوػؼ كةاؿ الةم ػي : ((ّ(وراها((
ـٍ وىكىٍد وىرىاهىا﴾((  (ْ( ةصكلاا كوكلل تعال  : ﴿لى

﴾}الكاػػؼ :  ػػاديكفى وىٍعوىايػػكفى ةىٍكجن { ةػػاؿ ّٗككػػذلؾ ةكلػػل تعػػال  : ﴿جك وىكى
ةػاؿ ا ػف ع ػاس : َََج وعرفػكف غوػر لغػتاـالكاةدم : ((ج وعممكيل ؛ يٌياػـ 

ةػػػاؿ ا ػػػف الجػػػكزم : ك   (ٓ( ج وعامػػػكف كػػػّـ  ةػػػد ، كج وعاػػػـ اليػػػاس كّماػػػـ((
﴾}الكاػػػؼ : (( ػػػاديكفى وىٍعوىايػػػكفى ةىٍكجن ٌيمػػػا كػػػايكا (({ ّٗ﴿جك وىكى ةػػػاؿ المعسػػػركف : كاع

كةوػػػػػؿ : كمٌػػػػػـ ذا الوػػػػػريوف عػػػػػياـ َََكػػػػػذلؾ ؛ يٌياػػػػػـ ج وعرفػػػػػكف غوػػػػػر لغػػػػػتاـ
 (ٔ(كف ترجمكا((مترجم

 ﴾ ػػػػاديكفى وىٍعوىايػػػػكفى ةىػػػػٍكجن كالصػػػػكاب يعػػػػي فاماػػػػـ ةػػػػاؿ مواتػػػػؿ : ((﴿جك وىكى
ػػػػاديكفى كةػػػػاؿ الزمخ ػػػػرم : (((ٕ( وعيػػػػي : لػػػػـ وكػػػػف  ةػػػػد وعػػػػرؼ لغػػػػتاـ(( ﴿جك وىكى

﴾ ج وكادكف وعامكيل  ٌج  جاد كم وض مف   ارة كيةكها كمػا وعاػـ  وىٍعوىايكفى ةىٍكجن
السػػػػامع كّماػػػػـ كج و ويكيػػػػل ؛ يٌف لغػػػػتاـ غرو ػػػػض   م : ج وعامػػػػكفَََالػػػػ كـ

                                                 

 ُٖٔ/ِتعسور مواتؿ ( 1(
عرا ل : ( 2(  ُِٖ/ّمعايي الور ف كاع
ك يػػػكار التيزوػػػؿ تعسػػػور ال وإػػػاكم  ِٗٓ/ٓكويظػػػر : ال ةػػػر المةػػػوط  ِٓٓ/ِالك ػػػاؼ ( 3(

 ُِّ/ّكفت  الودور  ٔٔٓكمدارؾ التيزوؿ تعسور اليسعي ص ُٓٗ/ّ
 ُٖ/ٕالدر المصكف ( 4(
 ُٔٔ/ّالكسوط ( 5(
 َُْ/ٓزاد المسور ( 6(
 ََّ/ِتعسور مواتؿ ( 7(
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كالزمخ ػرم  وكلػل المػػذككر وعيػي  ٌيػل يعػػ  فاماػـ ال تػض  ػػالوكؿ ،  (ُ( مجاكلػض((
ـٌ  ٌيمػػا ةصػػؿ التعػػاهـ  ا  ػػارة ، كمػػف ال ػػدواي  ٌف التعػػاهـ  اػػذه الكسػػومض ج وػػت كاع

﴾ ج وعممكيػل ؛ يٌياػـ ﴿جك وىكىػاديكفى وىٍعوىايػكفى ةىػكٍ  ٌج  م وض ، كةاؿ الكاةدم : (( جن
فػاؿ ا ػػف ع ػػاس : ج وعامػكف كػػّـ  ةػػد ، كج وعاػػـ َََج وعرفػكف غوػػر لغػػتاـ

﴾ ع ػػارة عػػف  (ِ( اليػػاس كّماػػـ(( ػػاديكفى وىٍعوىايػػكفى ةىػػٍكجن كةػػاؿ ا ػػف عطوػػض : ﴿جك وىكى
 (ّ(  عػػػد لسػػػاياـ عػػػف  لسػػػيض اليػػػاس ، لكػػػياـ فواػػػكا ك فامػػػكا  الترجمػػػض كيةكهػػػا((

ف اييدلسي : ((كيع  موار ض فوااـ ةػكجن ، كتإػمف يعػي فوااػـ ، كةاؿ   ك ةوا
كةػػاؿ الزمخ ػػرم : ج وكػػادكف وعامكيػػل  ٌج  جاػػد كم ػػوض ، كاٌيػػل فاػػـ مػػف يعػػي 
وكػػاد  ٌيػػل ووػػع مػػياـ العاػػـ  عػػػد عسػػر ، كهػػك ةػػكؿ ل عإػػاـ  ٌف يعواػػا  ذ ػػػات ، 

ذ اتاػػا يعػػي كلػػوس  المختػػار(( فاماػػـ  ػػالوكؿ  ٌج  ٌف الزمخ ػػرم  ٌكػػد يعػػي  (ْ( كاع
 م : ج وعامػػكف السػػامع كّماػػـ كج و ويكيػػل ؛ يٌف لغػػتاـ  وكلػػل المػػذككر : ((
ػػا غرو ػض مجاكلػػض(( فػػّ هػػـ َََكةػػاؿ الورط ػػي: (( م : ج وعواػػكف غوػػرهـ كّمن

كةاؿ ال ككايي : (( م : ج وعامكف (ٓ( وعواكف مف غورهـ كج وعواكف غورهـ((
 (ٔ( ر لغض  يعساـ((يٌياـ ج وعرفكف غوَََوعامكف كّـ غورهـ

كةػػاؿ الكعػػكم : (((كػػاد( هػػك مػػف  فعػػاؿ الموار ػػض ، كإػػع لػػديك الخ ػػر 
ةصكجن ، كالععؿ الموركف  ل موود ، كاليعي الداخؿ عموػل ةػد وعت ػر سػا ونا عمػ  
الوود ، فوعود معيػ  ا ذ ػات  ػالتكموؼ ، كةػد وعت ػر مسػ كةنا  ػل فوعوػد ال عػد عػف 

﴾}الكاػػؼ : تعػال  : ا ذ ػات كالكةػكع ، كمػػا فػي ةكلػػل  ػػاديكفى وىٍعوىايػكفى ةىٍكجن ﴿جك وىكى

                                                 

 ُٕٕ/ِالك اؼ ( 1(
 ُٔٔ/ّالكسوط ( 2(
 ُْٓ/ّالمةرر الكجوز ( 3(
 َِّ-َِِٔال ةر المةوط ( 4(
 ْٓ/ُُالجامع يةكاـ الور ف ( 5(
 ّٖٓ/ّفت  الودور ( 6(
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فمعيػػػ  : كػػػاد وععػػػؿ ، ةػػػارب الععػػػؿ كلػػػـ وععػػػؿ ، مػػػا كػػػاد وععػػػؿ ، مػػػا َََ{ّٗ
  (1( ةارب الععؿ فإّن عف  ف وععؿ((

ـٍ  ػػاىا فىػػٍكؽى  ىٍعػػضو ً ذىا  ىٍخػػرىجى وىػػدىهي لىػػ ػػاته  ىٍعإي ككػػذلؾ ةكلػػل تعػػال  : ﴿ظيميمى
ةاؿ العػٌراّ : ((ك ٌمػا مػا دخمػت فوػل (كػاد( كلػـ ويععىػؿ ،   {َْ:  وىكىٍد وىرىاهىا﴾}اليكر

فوكلػؾ فػي الكػّـ : مػا  توتػل كج كػػدتي ، كةػكؿ ا عػز كجػؿ فػي اليػػكر : ﴿ً ذىا 
ـٍ وىكىٍد وىرىاهىا﴾}اليكر :  { فاذا عيديا كا  عمـ  ٌيػل ج وراهػا ، كةػد َْ ىٍخرىجى وىدىهي لى

 تيػػرل فومػػا هػػك دكف هػػذه الظممػػت ، ككوػػؼ ةػػاؿ ذلػػؾ  عػػض العواػػاّ ؛ يٌياػػا ج
ًصعت  ا ٌد الكصؼ((  ظممات ةد كي
كةاؿ ايخعش : ((كةكلل تعػال  : ﴿ً ذىا ( ِ( 

ًمػؿ عمػ  المعيػ  ، كذلػؾ  ٌيػل ج وراهػا ، كذلػؾ  ٌيػؾ  ـٍ وىكىػٍد وىرىاهىػا﴾ ةي  ىٍخرىجى وىدىهي لى
ذا ةمػت : لػـ وكػد  ذا فمتى : كاد وععؿ ،  ٌيما تعيي : ةارب الععؿ كلـ وععؿ ، فإ

  (ّ( وععؿ كاف المعي   ٌيل لـ ووارب الععؿ كلـ وععؿ((
ـٍ وىكىٍد وىرىاهىا﴾ معياه لـ ورهػا كلػـ وكػد  كةاؿ الزجاج : ((﴿ً ذىا  ىٍخرىجى وىدىهي لى
، كةاؿ  عإاـ وراها مف  يعد  ف كاف ج وراها مف  دة الظممض ، كالوكؿ ايكؿ 

 (4( ه الظممات ج ويرل الكٌؼ((   ل  اذا المعي  ؛ يٌف في دكف هذ
كةاؿ الجرجايي : ((كركم عف عي سض  ٌيل ةدـ ذك الرحمكض الككفػض فكةػؼ 

 وي د الياس  الكياسض ةصودتل الةائوض التي مياا :
 هي ال ّر كايسواـ كالاـٌ كالمي    كمكت الاكل في الومب المي ىركحي 

 دم وستجدح كور  ككاف الاكل  اليام ويمةى  فومكةي    كة حًؾ عي
  ذا غٌور اليام المةٌ وف لـ وىكىٍد    رسوس الاكل مف ةٌب مٌوض و رح 

                                                 

 ُّٔ( الكموات ص 1(
 ٕ/ِمعايي الور ف ( 2(
 ُٔٗ-ُٓٗمعايي الور ف ص ( 3(
عرا ل 4(  ّٖ/ْ( معايي الور ف كاع
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ةػػاؿ : فمٌمػػا ايتاػػ   لػػ  هػػذا ال وػػت يػػاداه ا ػػف  يػػٍ ريمض : وػػا غػػوّف  راه ةػػد  ػػرح ، 
 ةاؿ : ف يؽ ياةتل كجعؿ وتاٌخر  اا كوتعٌكر ذـ ةاؿ : 

 الاكل مف ةٌب مٌوض و رح  ذا غٌور اليام المةٌ وف لـ  جد    رسوس        
ةػػاؿ : فمٌمػػا ايصػػرفتي ةػػٌدذتي   ػػي ةػػاؿ :  خطػػا ا ػػف  ػػ رمض ةػػوف  يكػػر 
عم  ذم الرحمكض مػا  يكػر ك خطػا ذك الرمػض ةػوف غٌوػر  ػعره لوػكؿ ا ػف  ػ رمض ، 

ػػٍد وىرىاهىػا﴾}اليكر :  ـٍ وىكى ٌيمػػا َْ ٌيمػا هػػذا كوػكؿ ا تعػػال  : ﴿ً ذىا  ىٍخػرىجى وىػػدىهي لىػ { كاع
تكهـ ا ف   رمض  ٌيل  ذا ةاؿ : لـ وىكىٍد رسػوس الاػكل َََورها كلـ وكدهك : لـ 

مػػف ةػػٌب مٌوػػض و ػػرح ، فوػػد زعػػـ  ٌف الاػػكل ةػػد  ػػرح ، ككةػػع لػػذم الرمػػض مذػػؿ هػػذا 
الظٌف ، كلوس ايمر كالذم ظٌياه ، فػإٌف الػذم ووتإػول المعػظ  ذا ةوػؿ : لػـ وكػد 

ـ وكػػػف مػػػف  صػػػمل ، كج وععػػؿ ، كمػػػا كػػػاد وععػػػؿ ،  ف وكػػػكف المػػراد  ٌف الععػػػؿ لػػػ
ةارب  ف وككف ، كج ظٌف  ٌيػل وكػكف ، ككوػؼ  ال ػؾ فػي ذلػؾ ، كةػد عمميػا  ٌف 
(كاد( مكإكع يف ودٌؿ عمػ   ػدة ةػرب الععػؿ مػف الكةػكع ، كعمػ   يػل  ػارؼ 
ذا كاف كذلؾ كاف مةاجن  ف وكجب يعوػل كجػكد الععػؿ ؛ يٌيػل وػؤدم  الكجكد ، كاع

كجكد كجكده ك ف وككف ةكلؾ : ما ةػارب  ف  ل   ف وكجب يعي موار ض الععؿ ال
فػػالمعي   ذف فػػػي  وػػػت ذم َََوععػػؿ ، موتإػػػونا عمػػ  ال ػػػٌت  ػػػل ك ٌيػػل ةػػػد فعػػػؿ

الرمػػض عمػػ   ٌف الاػػكل مػػف رسػػكخل فػػي الومػػب كذ كتػػل فوػػل كغم تػػل عمػػ  ط اعػػل 
ّن عػػػف  ف   ةوػػػث ج ويتػػػكهكـ عموػػػل ال ػػػراح ، ك ٌف ذلػػػؾ ج ووػػػارب  ف وكػػػكف فإػػػ

  (ُ( وككف((
ػػٍد وىرىاهىػػا﴾لزمخ ػػرم : (كةػػاؿ ا ـٍ وىكى م الغػػض فػػي لػػـ ورهػػا ،  م : لػػـ  (﴿لىػػ

 وورب  ف وراها فإّن عف  ف وراها ، كمذمل ةكؿ م الرمض : 
وكضى وىٍ رىحي    ذا غوكر اليٍامي الميًةٌ وف لـ وىكىٍد     رسوسي الاكل مف ةيبل مى

 ( ِ(  م : لـ وورب مف ال راح فما  الل و رح((
                                                 

 ِٕٔ-ِْٕدجئؿ ا عجاز ص ( 1(
 ِّٖ-ِّٕ/ّالك اؼ ( 2(
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ػػادي ككػػذلؾ ةكلػػل تعػػ ًاػػوفه كىجى وىكى ػػٍف هىػػٰػذىا الكػػًذم هيػػكى مى ٍوػػره مل ـٍ  ىيىػػا خى ال  : ﴿ ى
﴾}الزخػػػرؼ :  ﴾   ػػػار ةػػػاؿ ا ػػػف الجػػػكزم : (( {ِٓويً وفي ػػػادي وي ًػػػوفي ةكلػػػل : ﴿كىجى وىكى

ـٌ  ذه اػػا ا عيػػل ، فكاٌيػػل عٌوػػره   ػػيّ ةػػد   لػػ  عوػػدة لسػػايل التػػي كايػػت  ػػل ، ذػػ
﴿ةىػػػػػاؿى ةىػػػػػٍد  يكًتوػػػػػتى سيػػػػػٍؤلىؾى وىػػػػػا  تعػػػػػال  :كػػػػػاف كزاؿ ، كوػػػػػدٌؿ عمػػػػػ  زكالػػػػػل ةكلػػػػػل 

{ ِٕ}طل : ﴿كىاٍةميٍؿ عيٍودىةن ملػف للسىػاًيي﴾{ ككاف في سؤالل : ّٔ}طل : ميكسىٰ ﴾
 (1( كةاؿ  عض العمماّ : كج وكاد وي وف الةجض كج واتي   واف ويعاىـ((

﴾ جعؿ ايتعػاّ ا  ايػض  اٌيػل ج و ػوف كةاؿ   ك ةواف : (( ﴿كىجى وىكىادي ويً وفي
ةجتػػػػل الدالػػػػض عمػػػػ  صػػػػدةل ؛ يٌيػػػػل ج ةػػػػدرة لػػػػل عمػػػػ   وإػػػػاح المعيػػػػ  يجػػػػؿ 

﴾ كػػػػذب  ةػػػػت ،  ج تػػػػرل  لػػػػػ  َََكّمػػػػل ػػػػادي وي ًػػػػػوفي كةػػػػكؿ فرعػػػػكف : ﴿كىجى وىكى
ةةامل  الةجض ؟ كايي واّ ، عمػواـ الصػّة كالسػّ ـ ، مياظرتل لل كرٌده عمول كاع

  (2(كماـ  مغاّ(( 
كةػػاؿ ا ػػف كذوػػر : ((فإٌيمػػا وعيػػي فرعػػكف لعيػػل ا  ػػذلؾ  ٌيػػل خوػػر مػػف 
ا ،  مكسػػ  عموػػل الصػػّة كالسػػّـ ، كةػػد كػػذب فػػي ةكلػػل هػػذا كػػذ نا  ٌوينػػا كاإػػةن
فعموػػل لعػػػائف ا المتتا عػػض  لػػػ  وػػـك الووامػػػض ، كوعيػػي  وكلػػػل (ماػػوف( كمػػػا ةػػػاؿ 

﴾ وعيي ج وكاد وعصػ  عػف كّمػل فاػك عوػي ﴿كىجى وىكىادي وي َََسعواف ةوور ً وفي
﴾ج وكػػػاد وعاػػػـ ػػػادي وي ًػػػوفي كهػػػذا الػػػذم ةالػػػل َََةصػػػر ، ةػػػاؿ السػػػدكم : ﴿كىجى وىكى

ٌيمػػا ةممػػل عمػػ  هػػذا الكعػػر كالعيػػاد ، كهػػك  فرعػػكف لعيػػل ا كػػذب كاخػػتّؽ ، كاع
﴾ كػذب  ػؿ َََويظر  ل  مكس  عمول السّـ  عوف كافرة  ػووض ًاػوفه كةكلػل ﴿مى

لماػوف الةووػر خموػض كخمونػا كدوينػا ، كمكسػ  هػك ال ػروؼ الػرئوس الصػادؽ هك ا
ػػا ﴾ افتػػراّ  وإن ػػادي وي ًػػػوفي ف كػػػاف َََال ػػار الرا ػػد ، كةكلػػل : ﴿كىجى وىكى كفرعػػكف كاع

                                                 

 َُْ/ٕ( زاد المسور 1(
 ّّ/ٖالمةوط ( ال ةر 2(
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ٌيما  راد التركوج عم  رعوتل  ٌياـ كػايكا جامػض  وعاـ كلل عوؿ فاك ودرم هذا ، كاع
   (1(  غ واّ((

يعت مكس   ا  ع اليعكت فوما وتعمؽ   واف فعرعكف  ذف لٌما  راد  ف و
﴾ لسايل اسػتعمؿ   مغاػا ك  ػدها يعونػا ؛ فوػاؿ :  يٌياػا   مػ، ك  ػٌد ﴿كىجى وىكىػادي وي ًػوفي

 يعونا مف ةكلل : كج و وف . 
ةػػاؿ الط ػػرم : ((عػػف ا ػػف ع ػػاس دقػػكؿ النفػػي عمػػى قبػػر )كػػاد( : 

﴾}ال ورة : ﴿ ػػػػاديكا وىٍععىميػػػػكفى ػػػػا كى مى كهىا كى   (2( ووػػػػكؿ : كػػػػادكا ج وععمػػػػكف(( {ُٕفىػػػػذى ىةي
ًإع (كاد( لموار ض الععػؿ ، ووػاؿ : كػاد وععػؿ ،  ذا لػـ  كةاؿ ايصعاايي : ((ككي

كج فػػرؽ  ػػوف  ف وكػػكف ةػػرؼ اليعػػي متوػػدمنا عموػػل  ك متػػاخرنا َََوكػػف ةػػد فعػػؿ
﴾}ال ورة :  مىا كىاديكا وىٍععىميكفى ﴾}اليُٕعيل يةك : ﴿كى سػاّ : { ﴿جى وىكىاديكفى وىٍعوىايكفى

كج فػػػرؽ  ػػػوف  ف وكػػػكف ةػػػرؼ اليعػػػي متوػػػدمنا عموػػػل  ك كةػػػد ةػػػاؿ : (( (3({((ٖٕ
فػإذا دخػؿ اليعػي عمػ  (كػاد( ة ماػا كػاف كتوػدـ ةػكؿ ا ػف وعػوش (( متاخرنا عيل((

 ك  عػػػػدها ، لػػػػـ وكػػػػف  ٌج ليعػػػػي الخ ػػػػر ، كاٌيػػػػؾ ةمػػػػتى :  ذا  خػػػػرج وػػػػده وكػػػػاد ج 
 ػػػوف  ف وكػػػكف ةػػػرؼ اليعػػػي  كمذػػػؿ هػػػذا ةػػػاؿ الكعػػػكم : ((كج فػػػرؽ (4( وراهػػػا((

﴾}ال ورة : متودمنا عمول  ك متاٌخرا عيل يةك :  مىا كىاديكا وىٍععىميػكفى معيػاه :  {ُٕ﴿كى
كجػاّ فػي مكسػكعض عمػكـ المغػض العر وػض : (( جػاز مجمػع  (5( كادكا ج وععمػكف((

ـٌ ، كيةػكه ، كجػاّ فػي  المغض العر وض في الواهرة ةػكؿ الكتٌػاب : كػاد ايمػر ج وػت
: و ػػوع هػػذا ايسػػمكب فػػي لغػػض المعاصػػروف ، كةػػد ويظػػفح  ٌيػػل مخػػالؼ لمػػا  ةػػراره

                                                 

 ُٕٕ-ُٕٔ/ٕ( تعسور الور ف العظوـ 1(
 َْٗ-َْٖ/ُ( جامع ال واف 2(
 ِْٔ( المعردات ص 3(
 ّٖٓ-ّّٖ/ْ(  رح المعصؿ ج ف وعوش 4(
 ُّٔ( الكموات ص 5(
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تعرفػػػل العر وػػػض مػػػف  ٌف  داة اليعػػػي تتوػػػدـ كج تتػػػاخر عياػػػا ، كتػػػرل المجيػػػض  ٌيػػػل 
 صةو  مو كؿ لما واتي :

  كجن : لجممض مف  ةكاؿ العمماّ مياـ (كهـ الذوف تودـ ذكرهـ(
 ذايونا : لكركده في  ةدل ركاوتوف ل وت زهور (مف الطكوؿ( 

صػػػػةا الومػػػػب عػػػػف سػػػػمم  كةػػػػد كػػػػاد ج وسػػػػمك   ك ةعػػػػر مػػػػف سػػػػمم  التعػػػػايوؽ  
    (1(كالذوؿ((

ما ةالل اليةاة في هذه الوإوض ، كما  جازه مجمع المغض العر وض مردكد 
 كغور مو كؿ يمروف : 

ٌيل ج فرؽ  ػوف  ف وكػكف ايكؿ : كوؼ وص  ةكؿ  هؿ المغض كاليةك  ا
ةرؼ اليعي متودمنا عم  (كاد( اك متاخرنا عياا ، ك ٌف المعي  كاةد فػي كموامػا 
؟! يٌيل  ذا تودماا يعي فاذا وعي   ٌف اليعي داخػؿ عمػ  (كػاد( ، فتػدخؿ (كػاد( 
ّن عمػػػ   ذا تػػػاٌخر عياػػػا وكػػػكف اليعػػػي داخػػػ ةويئػػػذ فػػػي  ةكػػػاـ (كػػػاد( الميعوػػػض ، كاع

كاد( فتككف (كاد( مذ تض ، فتدخؿ ةويئذ في  ةكاـ (كػاد( الععؿ ، كلوس عم  (
 المذ تض .

 هؿ المغض كالتعسور عم   ٌف (كاد( تعوػد معيػ  الموار ػض  الذايي :  جمع
ّن : كاد زود ويج  ، معيػاه : ةىػريبى  ( فوكليا مذ ، ةت   ٌياـ وودركياا  معظ (ةىريبى

اجةتػػػراب ميػػػل ،  زوػػد  ف وػػػيج  ،  م :  ٌف اليجػػػاح لػػـ وةصػػػؿ ، كلكػػػف ةصػػؿ
فػػإذا  دخميػػا اليعػػي عمػػ  (كػػاد( كةميػػا : مػػا كػػاد زوػػد وػػيج  ، كػػاف المػػراد  ٌييػػا لػػـ 
ييؼ يجاةل فةسب ،  ؿ يعويا ةت  اجةتراب ميل ؛ فوككف   ٌد يعونا مف ايكؿ 
، كهاتاف هما الةالتاف الكاردتاف فػي الوػر ف الكػروـ ، كهيػاؾ ةالػض ذالذػض لػـ تػرد 

ـ  دخاؿ اليعي عم  (كاد(  ؿ عم  الععػؿ الػذم دخمػت في كتاب ا ، هي عد
عموػػػل (كػػػاد( كوكليػػػا : كػػػاد زوػػػد ج وػػػيج  ،  م : ةػػػرب زوػػػد مػػػف عػػػدـ اليجػػػاح 

                                                 

 ُّْ/ٕ( مكسكعض عمـك المغض العر وض 1(
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 معي   ٌف اليجاح ةصؿ ، لكٌيل كاف ةرو نا مف عدمػل ،  م :  ٌيػل يجػاح ةروػب 
 مف الرسكب 

ّن :  ٌيػػػػل  ذا عمميػػػػػا  ٌف الةػػػػد ايديػػػػ  ليجػػػػاح الطالػػػػػب  كمػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػذ
 المئػض ، فػإذا تسػٌمـ ذّذػض طػّب يتػائج امتةايػاتاـ ، فكايػت  َٓلل عم  ةصك 

 المئػض ، فػإذا  رديػا  ُٓ المئض ، كالذالث  ْٖ المئض ، كالذايي َِدرجض ايكؿ  
ًّ  التركوػػب الػػذم وطػػا ؽ ةالػػض درجتػػل ،  التع وػػر عػػف هػػذه الةػػاجت الػػذّث كػػ

ي : كػاد الطالػب وػيج  ، لوميا عف ايكؿ : مػا كػاد الطالػب وػيج  ، كعػف الذػاي
 كعف الذالث : كاد الطالب ج ويج  .

صػػةا الومػب عػػف سػمم  كةػػد كػاد ج وسػػمك ، فاػػك ككػذلؾ ةػػكؿ زهوػر : 
كوكلػؾ :  ػعي زوػػد مػف مرإػػل ككػاد ج و ػػع  ، كالمعيػ  كالتوػػدور :  ػعي زوػػد 
ذا ةميا :  عي زوػد كمػا كػاد و ػع  ،  مف  عد  ف كاف ةرو نا مف عدـ ال عاّ ، كاع

 المعي  كالتودور :  عي مف  عد  ف كاف  عودنا عف ال عاّوككف 
فتجػػد  ٌف لكػػؿ ةالػػض مػػف هػػذه الةػػاجت الػػذّث معياهػػا الخػػاٌص  اػػا ، 
فمكػػػؿ تركوػػػب مياػػػا دجلتػػػل التػػػي تختمػػػؼ عػػػف دجلػػػض ا خػػػر ، فػػػإذا  دركيػػػا هػػػذه 
الةوووػػض فإٌيػػل ج وكػػكف لمػػا  ةػػٌره ك جػػازه مجمػػع المغػػض العر وػػض مػػف معيػػ  ، فػػيةف 

ّن عػف  تمامػل ، كجػب  ف يوػكؿ :   ذا  رديا عدـ اجةتراب مف  تمػاـ ايمػر فإػ
ذا  رديػػا يعػػي ا تمػػاـ مػػع تاكوػػد اجةتػػراب مػػف  تمامػػل ،  ـٌ ، كاع كمػػا كػػاد ايمػػر وػػت
ذا  رديػػا كةػػكع ا تمػػاـ مػػع تاكوػػد اجةتػػراب  ـٌ ، كاع كجػػب  ف يوػػكؿ : كػػاد ايمػػر وػػت

ـٌ .مف عدـ كةكعل ، كجب  ف يوكؿ : كاد ايمر ج   وت
ت ػٌوف ممػا توػدـ ذكػره  ٌف اليةػاة  القكؿ الفصؿ في كػؿ مػا تقػدـ ذكػرن :

كالمغػػكووف كالمعسػػروف ةػػد  جمعػػكا عمػػ   ٌف (كػػاد( المذ تػػض  ذا دخمػػت عمػػ  فعػػؿ 
مذ ت  فادت يعي الععؿ  عػدها ،  م :  فػادت يعػي خ رهػا ، كمػف ال ػدواي  ٌياػا 

 ٌيػل  ذا  جمعػكا عمػ    ذا دخمت عم  فعؿ ميعي  فػادت الإػد مػف ذلػؾ ،  م :
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 ٌف : كػػادكا وععمػػكف ، وعوػػد عػػدـ فعماػػـ ، فػػإٌف : كػػادكا ج وععمػػكف ، وعوػػد كةػػكع 
 فعماـ .

كلتكإػػػو  هػػػذه الوإػػػوض ك هموتاػػػا يعػػػكد كيوػػػكؿ :  ٌيػػػل  ذا  جمػػػع  هػػػؿ 
المغض كاليةك كالتعسػور عمػ   ٌف : كػاد زوػد وػيج  ، وعوػد عػدـ يجػاح زوػد ، فإٌيػل 

اع وكػكف : كػاد زوػد ج وػيج  ، وعوػد يجاةػل ، كةػد جػاز استيادنا  ل  هذا ا جمػ
فػػي الكاةػػع فػػي  ػػاب (كػػاد( المذ تػػض كالميعوػػض  ف يذ ػػت فػػي  خػػر ايمػػر مػػا كػػاف 
مذ تنا  ك ميعًوا في  كلل ، فجاز  ف يوكؿ : يج  زود ككاد ج ويج  ، كيج  زود 

ػػػػػػػػاديكا﴿كمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاد وػػػػػػػػيج  ، ككمػػػػػػػػا ةػػػػػػػػاؿ ا تعػػػػػػػػال  :  ػػػػػػػػا كى مى كهىا كى م  فىػػػػػػػػذى ىةي
﴾}ال ورة :  { ككذلؾ جاز  ف ييعي في  خر ايمر ما كاف ميتعونػا فػي ُٕوىٍععىميكفى

 كلل ، فجاز  ف يوكؿ : لـ ويج  زود كمػا كػاد وػيج  ؛ لكٌيػل ج وجػكز  ف ييعػي 
فػػي  خػػر ايمػػر مػػا كػػاف مذ تنػػا فػػي  كلػػل ؛ يٌيػػل خػػّؼ الميطػػؽ كالكاةػػع ؛ فوػػد 

ععػػؿ ، مػػا يجػػ  كمػػا كػػاد وػػيج  ؛ ةسػػف كاسػػتواـ  ف ووػػاؿ : مػػا فعػػؿ كمػػا كػػاد و
يٌف : مػػا كػػاد وععػػؿ ، وعوػػد اليعػػي ، كج ةسػػف ذلػػؾ كج  فػػاد  لػػك كػػاف : مػػا كػػاد 
وععػػػؿ ، وعوػػػد ا ذ ػػػات ، يٌيػػػل جػػػاز  ف ييعػػػي مػػػا ذ ػػػت يعوػػػل ، كمػػػا جػػػاز كاةعنػػػا 
كميطونا  ف ييعي ما ةد ذ ت  ؛ لذلؾ جاز  ف وواؿ في الكّـ : ما ذ ةكها كما 

لكٌيػػل مػػا جػػاز  ف ووػػاؿ : مػػا ذ ةكهػػا ككػػادكا ج وععمػػكف ؛ كمػػا كػػادكا وععمػػكف ، 
﴾}ال ورة : ﴿كاف ذلػؾ  ٌج يٌف :  ػا كىػاديكا وىٍععىميػكفى مى وعوػد اليعػي ، ككػادكا ج  {ُٕكى

وععمػػػكف : وعوػػػد ا ذ ػػػات ، فكوػػػؼ تسػػػٌي  يهػػػؿ اليةػػػك كالمغػػػض ، كمجمػػػع المغػػػض 
اـ  ف وساككا  وف اليعي العر وض  ف وساككا  وياما كهما إداف ؟! كوؼ تسٌي  ل

 كا ذ ات ؟! 
 المصادر كالمراجع : 

ا توػػاف فػػي عمػػـك الوػػر ف ، لجػػّؿ الػػدوف ع ػػد الػػرةمف  ػػف   ػػي  كػػر السػػوكطي -
 ـََُِ( تةووؽ مةمد سالـ ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف ُُٗ(ت : 

الػدوف   ػي  يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ ، المعركؼ  تعسور ال وإاكم ، لياصػر -
هػػػ(  عػػداد ُٗٔالخوػػر ، ع ػػد ا  ػػف عمػػر  ػػف مةمػػد ال ػػورازم ال ػػافعي ال وإػػاكم (ت : 
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كتودوـ مةمد ع د الرةمف المرع ي ، الط عض ايكلػ  ، دار  ةوػاّ التػراث العر ػي ،  وػركت 
 ت( .-، ل ياف (د
ا وإاح في  رح المعصؿ لمزمخ رم ، تالوؼ   ي عمرك عذماف  ف عمر  ػف -
ق، تةووػؽ مةمػػد عذمػػاف ، ْٔٔجمػػاؿ الػدوف  ػػف الةاجػػب المػالكي المتػػكف  سػػيض   ػي  كػػر 

 ـ َُُِالط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 
هػ( ةوؽ  يصػكلل الػدكتكر ع ػد ْٕٓال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي، (ت : -

  ـ.ََِِهػ ُِّْ،الرزاؽ الماودم ، الط عض ايكل  ، دار  ةواّ التراث  العر ي،  وركت
هػ(  ػدر الػدوف  ػف مةمػد، تةووػؽ : ْٕٗال رهاف في عمـك الور ف لمزرك ي (ت -

 مةمد   ي العإؿ ، الط عض الذالذض،  وركت .
تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاهر الوػػػامكس لمسػػػود مةمػػػد مرتإػػػ   ػػػف مةمػػػد الةويػػػي -

 ػػػراهوـ هػػػػ( اعتيػػػ   ػػػل ككإػػػع ةكا ػػػول الػػػدكتكر ع ػػػد المػػػيعـ خموػػػؿ  َُِٓالزك وػػػدم ( ت :
هػػ ُِْٕكايستاذ كروـ سػود مةمػد مةمػكد ، الط عػض ايكلػ  ، دار الكتػب العمموػض ، وػركت 

 ـ . ََِٕ  
هػػػ( عمػػاد الػػدوف   ػػي العػػداّ اسػػماعوؿ ْٕٕتعسػػور الوػػر ف العظػػوـ ج ػػف كذوػػر (ت-

الدمسػػوي ، عمػػؽ عموػػل كخػػركج  ةادوذػػل هػػايي الةػػاج ، المكت ػػض التكفوووػػض ، مصػػر ، الوػػاهرة 
 ت( .-(د

هػػػ( تةووػؽ  ةمػد فروػد ، الط عػض ايكلػػ  ، َُٓتعسػور مواتػؿ  ػف سػموماف (ت : -
 ـ .ََِّهػ  ُِْْدار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

هػػػ( تةووػػؽ َّٕتاػػذوب المغػػض ، ي ػػي ميصػػكر مةمػػد  ػػف  ةمػػد ايزهػػرم (ت : -
روػػػػػػػػػػػػاض زكػػػػػػػػػػػػي ةاسػػػػػػػػػػػػـ ، الط عػػػػػػػػػػػػض ايكلػػػػػػػػػػػػ  ، دار المعرفػػػػػػػػػػػػض ،  وػػػػػػػػػػػػركت ، ل يػػػػػػػػػػػػاف  -د

 ـ .ََُِهػ ُِِْ
هػػ( ، َُّجامع ال واف عف تاكوؿ  م الور ف ، لمةمد  ػف جروػر الط ػرم (ت:  -

 ـ.ََِٔهػ  ُِْٔإ ط كتعموؽ مةمكد  اكر، دار  ةواّ التراث العر ي،  وركت، 
الجػامع يةكػػاـ الوػر ف ، ي ػػي ع ػد ا مةمػػد  ػف  ةمػػد  ػف   ػػي  كػر الورط ػػي  -

ر ، الط عػػض ايكلػػ  ، دار العمػػـ الجدوػػد ، هػػػ( تةووػػؽ الػػدكتكر ةامػػد  ةمػػد الطػػاهُٕٔ(ت :
 ـ ََُِق ُُّْالواهرة 
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هػ( عم  ََٗهػ(عم   رح اي مكيي (ت : يةكَُِٔةا وض الص اف (ت : -
 -هػ ُِّْ لعوض ا ف مالؾ، تةووؽ: مةمكد  ف الجموؿ، الط عض اييكل ، الواهرة، 

 ـ،ََِِ
معػركؼ  السػموف الدر المصكف في عمـك الكتاب المكيػكف، يةمػد  ػف وكسػؼ ال-
هػػػػػػ( تةووػػػػػؽ ايسػػػػػتاذ الػػػػػدكتكر  ةمػػػػػد مةمػػػػػد الخػػػػػراط  ،الط عػػػػػض الذايوػػػػػض ٕٔٓالةم ػػػػػي (ت:

 ـ.ََِّهػ ُِْْ،
دجئؿ ا عجاز لمجرجايي ةر ه كعٌمؽ عمول   ك فار مةمكد مةمد  ػاكر ، اليا ػر 

 قََِْمكت ض الخايجي ،  الواهرة 
ع د الرةمف  ف عمي  ف زاد المسور في عمـ التعسور،  ي ي العرج جماؿ الدوف -

هػػػ( كإػػع ةكا ػػػول ،  ةمػػد  ػػمس الػػدوف ، الط عػػض الذايوػػػض ، دار ٕٗٓمةمػػد الجػػكزم (ت:
 ـ.ََِِهػ ُِِْالكتب العمموض،  وركت ، 

 ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب ، لرإػػي الػػدوف مةمػػد  ػػف الةسػػف ايسػػترا اذم (ت : -
الط عػض الذايوػض ، دار  هػ( ةدـ لل ككإع ةكا ول كفاارسل الدكتكر  موؿ  دوع وعوكب ،ٖٔٔ

 ـ .ََِٕهػ ُِْٖالكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 
هػػ( ّْٔ رح المعصؿ  ، لمكفػؽ الػدوف وعػوش  ػف عمػي  ػف وعػوش اليةػكم (ت:-

كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر  موؿ  دوع وعوكب ، الط عض اييكل  ، دار الكتػب العمموػض ، 
  ـ.ََُِهػ  ُِِْ وركت ، 

هػ ( اعتي   ل خموؿ ََْعوؿ  ف ةماد الجكهرم (ت : يةك الصةاح لإلماـ  سما-
 ـََِٕهػ ُِْٖمامكف  وةا ، الط عض ايكل  ، دار المعرفض ، ل ياف ، 

عمدة الةعاظ في تعسور   رؼ ايلعاظ ، لم وه  ةمد  ف وكسؼ  ف ع ػد الػدائـ -
تػػب هػػػ( تةووػػؽ ةمػػد  اسػػؿ عوػػكف السػػكد ، دار الكٕٔٓ، المعػػركؼ  السػػموف الةم ػػي (ت :

 ت(-العمموض ،  وركت (د
فت  الودور الجامع  وف فيي الركاوض كالدراوض مف عمػـ التعسػور،  لمةمػد  ػف عمػي -

هػ( إ طل كصةةل  ةمد ع د السػّـ دار الكتػب العمموػض ،  وػركت َُِٓال ككايي (ت: 
 ت(.-، ل ياف (د
 الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوػكف ايةاكوػؿ فػي كجػكه التاكوػؿ ، ي ػي-

هػ( رت ل كإ طل كصػةةل ّٖٓالواسـ جار ا مةمكد  ف عمر  ف مةمد الزمخ رم (ت:
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-هػػػػُِْْ، مةمػػد ع ػػػد السػػّـ  ػػػاهوف ، الط عػػػض الذالذػػض ، دار الكتػػػب العمموػػض،  وػػػركت، 
 ـ .ََِّ

الكموػػػػػات ، ي ػػػػػي ال وػػػػػاّ  وػػػػػكب  ػػػػػف مكسػػػػػ  الةسػػػػػويي الوىرومػػػػػيل الكعػػػػػكمل (ت : -
، كمةمػػػػػػػػػػػد المصػػػػػػػػػػرم ، الط عػػػػػػػػػػػض الذايوػػػػػػػػػػػض عػػػػػػػػػػدياف  دركوػػػػػػػػػػػش -هػػػػػػػػػػػ( تةووػػػػػػػػػػػؽ دَُْٗ
 ـ .َُُِهػ ُِّْ

الم ػػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب ، ي ػػػي جععػػػر عمػػػر  ػػػف عػػػادؿ الدم ػػػوي الةي مػػػي  -
هػػػ، تةووػػؽ ال ػػوه عػػادؿ  ةمػػد ع ػػد المكجػػكد، كال ػػوه عمػػي مةمػػد َٖٖالمتػػكف   عػػد سػػيض 

 ـ.ُٖٗٗهػ ُُْٗمعكض، الط عض اييكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، 
العػػػرب ،ي ػػػي العإػػػؿ جمػػػاؿ الػػػدوف مةمػػػد  ػػػف مكػػػـر  ػػػف ميظػػػكر (ت: لسػػػاف -

 ـ.ََِّهػ( ، الط عض الذايوض ، دار صادر ،  وركت ، ُُٕ
ـ تةووؽ مةمد ُُْٗق ُِّّمةاسف التاكوؿ ، لجماؿ الدم الواسمي (ت : -

 قُِْْـ ََِّ اسؿ عوكف السكد ، الط عض الذايوض دار الكتب العمموض  وركت 
ي تعسػػور الكتػػاب العزوػػز، لمواإػػي   ػػي مةمػػد ع ػػد الةػػؽ  ػػف المةػػرر الػػكجوز فػػ-

هػػػ( تةووػػؽ ع ػػد السػػّـ ع ػػد ال ػػافي مةمػػد ، الط عػػض ْٔٓغالػػب  ػػف عطوػػض اييدلسػػي (ت:
 ـ.ََُِهػ ُِِْايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، 

مػػػػػدارؾ التيزوػػػػػؿ كةوػػػػػائؽ التاكوػػػػػؿ ، لع ػػػػػد ا  ػػػػػف  ةمػػػػػد  ػػػػػف مةمػػػػػكد اليسػػػػػعي -
 ل ع د المجود طعمض ةم ي ، الط عػض الذايوػض ، دار المعرفػض ،  وػركت ،  هػ( اعتي َُٕ(ت

 ـ.ََِٖ-قُِْٗل ياف 
هػػ( كإػع ةكا ػول َِٕمعايي الوراف ، ي ي زكروا زواد  ػف ع ػد ا العػراّ (ت:-

 ـ.ََِِهػ ُِّْكفاارسل،   راهوـ  مس الدوف، دار الكتب العمموض،  وركت 
عرا ػل ، ي ػػي  سػ - هػػػ( ُُّةاؽ الزجػاج   ػػراهوـ  ػف السػرم (ت:معػايي الوػراف كاع

 ـ.ََِْهػ ُِْْتةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د  م ي، دار الةدوث، الواهرة 
معػػػايي اليةػػػك لمػػػدكتكر فاإػػػؿ صػػػال  السػػػامرائي، الط عػػػض ايكلػػػ  ، دار  ةوػػػاّ -

 ـ .ََِٕهػ  ُِْٖالتراث العر ي ،  وركت ، ل ياف 
اسـ الةسوف  ف مةمد المعػركؼ  الراغػب المعردات في غروب الور ف ، ي ي الو-

هػػػ( إػػػ طل هوػػذـ الطعومػػػي ، الط عػػض ايكلػػػ  ، دار  ةوػػاّ التػػػراث َِٓايصػػعاايي (ت : 
 ـ .ََِٖهػ ُِْٖالعر ي ،  وركت ، ل ياف ، 
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هػػ( تةووػؽ ّٓٗمواووس المغض ، ي ي الةسوف  ةمػد  ػف فػارس  ػف زكروػا (ت : -
 ـَََِٖهػ ُِْٗ  يس مةمد ال امي ، دار الةدوث ، الواهرة

مكسػػػكعض عمػػػـك المغػػػض العر وػػػض ،  عػػػداد ايسػػػتاذ الػػػدكتكر  موػػػؿ  ػػػدوع وعوػػػكب ، -
 ـََِٔقُِْٕالط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض  وركت ، ل ياف 

الكسػػػوط فػػػي تعسػػػور الوػػػراف المجوػػػد ، ي ػػػي الةسػػػف عمػػػي  ػػػف  ةمػػػد الكاةػػػدم  -
لمكجػػػكد كال ػػػوه عمػػػي مةمػػػػد هػػػػ( تةووػػػؽ ال ػػػوه عػػػادؿ  ةمػػػد ع ػػػد أْٖاليوسػػػا كرم (ت:

 ـ.ُْٗٗهػ ُُْٓمعكض، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت،  
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 الكتاب التاسع نحكياتي القرآنية : 
 األضداد في القرآف الكريـ 

ٍمػدي لمٌػًل رىبل اٍلعىػالىًموفى ، الركٍةمػػًف الػركًةوـً  ً ٍسـً الٌمًل الركٍةمػىًف الػركًةوـً ، كاٍلةى
مكػدو رىسيػكًؿ ا ، كخػاتىـً اليك وػوف ،  مىػ  ميةى ػًمًؾ وىٍكـً الدلوًف ، كالصكّةي كالسكّـي عى ، مى

ًعػػػوف ، مػػػف اييصػػػاًر كالماػػػ مىػػػ   ًلػػػًل ك ٍصػػػةاً ًل  ٍجمى اجروف ، كالػػػذوف ات عػػػكهـ كعى
  إةسافو  ل  وكـً الدلوف 

ك عػػد ، فاػػػذا كتػػػا ي : ايإػػػداد فػػي الوػػػر ف الكػػػروـ ،  سػػػاؿ ا ، جػػػؿك 
 ػػػايل ،  ف ويعػػػع  ػػػل ال ػػػاةذوف كالدارسػػػوف ، ك سػػػالل سػػػ ةايل ،  ف وتو كمػػػل ميلػػػي 

ا لكجال الكروـ ، الماـك  موف . ّن خالصن  عم
ايإداد مصطم  استعممل المغكوكف العػرب الوػدام  فػي ايلعػاظ التػي 
ويطمىػػػػؽ كػػػػؿا مياػػػػا عمػػػػ  معيوػػػػوف متإػػػػاٌدوف ،  كػػػػإطّؽ الروكػػػػاف عمػػػػ  الروكػػػػاف 
كالعط اف ، كالسموـ عم  السموـ كالممدكغ ، كال صور عم  ال صور كايعم  ، 

مىؿ لمك وػر ، كال كف لأ وض ، كالجى كف لأسكد ، كالجى صػغور ، كالمسػجكر ككالجى
لممػػػآلف كالعػػػارغ ، كالويػػػٍرّ لمطاػػػر ، كالةػػػوض ((كالمةووػػػكف مػػػف عممػػػاّ العر وػػػض 
ويكركف ايإداد كودفعكياا ، ةػاؿ ذعمػب : لػوس فػي الكػّـ إػدك ، ةػاؿ : ييكػل 

))   (ُ( لك كاف فول إٌد لكاف الكّـ مةاجن
ي ترط ةاؿ الدكتكر رمإاف ع د التكاب ، ((كما ليس مف األضداد : 

اتةاد الكممض كمتعمواتاا في المعيوػوف ؛ يفك  م تغووػر فواػا ،  ك فػي متعمواتاػا 
وخرجاا عف ككياا  ذاتاا تةتمؿ المعيووف المتإادوف ، فّ يعدك لذلؾ : ظاهر 
عيؾ  معي  زائؿ ، كظاهر عموؾ  معي  جـز مػف كممػات ايإػداد ، كمػا  يكػل 

معي   ة ؿ ، كراغ عف ،  معيػ  كلكػ  لوس مف ايإداد كذلؾ :  راغ عم  ،  
، كلوس مياا : ترب الرجؿي ،  معي  افتور ، ك ترب  معي  اسػتغي  (كمػا جػاّ 

                                                 

 ّّٕ( فصكؿ في فول المغض لمدكتكر رمإاف ع د التكاب ص  ُ(
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هذا في كتب ايإداد( كةد  ةسػف ا ػف ايي ػارم ،  ذ ةػاؿ : كهػذا عيػدم لػوس 
مف ايإػداد ؛ يفك تػرب وخػالؼ  تػرب ، فػّ وكػكف تػرب مػف ايإػداد ؛ ييكػل 

 (ُ( اةدج ووع عم  معي  ك 
كما  يكيا ج يعدح مف ايإداد ما ترؾ المغكوكف العرب اجست ػااد عمػ  
عاا المغكوػكف ،   ةد معيوول...كذلؾ يست عد مف كممات ايإداد تمؾ التي صػةك
 ك ةركفكهػػا ، فعػػي ايإػػداد ج ػػف ايي ػػارم : كةػػاؿ  عػػض العػػرب :  ػػركدتي مػػف 

ّى عمػػ  المعيػػ  ال ّى : ايإػػداد ووػػاؿ :  ػػركد ال ػػي معػػركؼ ، كووػػاؿ :  ػػركد ال ػػي
  ذا  سخيل ، كاةتجكا  وكؿ ال اعر : 

 عافًت ال حربى  في ال تاّ فوميا      رلدول تصادفول سخوينا     
دوػػل ، فوػػد ةػػاؿ ا ػػف ايي ػػارم تعموونػػا عمػػ   كج  ػػؾك  فك هػػذا تةروػػؼ لع ػػارة :  رل

 يكػل كػاف ووػكؿ  ذلؾ : ةاؿ   ك  كر ، كةكػ   عػض  صػةا يا عػف   ػي الع ػاس
في تعسور هذا ال وت :  ؿ ردلول مػف الػكركد ، فػادغـ الػّـ فػي الػراّ ، فصػارتا 

كةاؿ   ك الطوب في التعموػؽ عمػ  ال وػت ، ةػاؿ ةطػرب : معيػ   (ِ(راّ م ددة 
دوػػل فػػي هػػذا ال وػػت : سػػٌخيول ، كةػػاؿ   ػػك ةػػاتـ : هػػذا خطػػا ،  يكمػػا هػػك:  ػػؿ   رل

فػػػي الػػػراّ ، ةػػػاؿ   ػػػك الطوػػػب ، ك ػػػل وسػػػتووـ معيػػػ   ردلوػػػل ، كلكيكػػػل  دغػػػـ الػػػّـ
  (ْ((((ّ(ال وت

((كالةوووػػض  فك كذوػػرنا مػػف  لعػػاظ التإػػاد ومكػػف تاكومػػل عمػػ  كجػػل  خػػر 
وخرجل مف هذا ال ػاب ، فعػي  عػض ايمذمػض اسػتعمؿ المعػظ فػي إػٌد مػا كيإػع 
كـ لػػػل لمجػػػرد التعػػػاؤؿ كالسػػػموـ لمممػػػدكغ ، كالرٌوػػػاف كالياهػػػؿ لمعط ػػػاف ،  ك لمػػػتا

                                                 

 ُِٗرةـ المعظ ِِٖص ( ايإداد ي ي  كر  ُ(

 ُّرةـ المعظ  َٓ( ايإداد ي ي  كر ص  ِ(

 َٖ( ايإداد في كّـ العرب ، ي ي الطولب ص  ّ(

 ِّْ-َّْ( فصكؿ في فول العر وض ص  ْ(
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كػػػػإطّؽ لعػػػػظ العاةػػػػؿ عمػػػػ  المعتػػػػكه ، كةػػػػد وجػػػػيّ التإػػػػاد فػػػػي الظػػػػاهر مػػػػف 
اختّؼ مؤدل المعي  الكاةد  اختّؼ المكاةع ، كذلؾ مذؿ كممض (فكؽ( التي 
ةالكا  يكاا ةد تستعمؿ في إد معياها ايصػمي ، فتػاتي  معيػ  (دكف( كمػا فػي 

ػػػػػػػا ةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : (ً فك المكػػػػػػػلى جى وىٍسػػػػػػتىٍةًوي  ىف وىٍإػػػػػػرً  ػػػػػػضن فىمى ػػػػػػا  ىعيكإى ػػػػػػػذىّن مك بى مى
{  م : فمػػا دكياػا ، كالةػػؽ  يكاػا فػػي هػذا المذػػاؿ ، كمػا  لوػػل ِٔفىٍكةىاىػا(}ال ورة : 

 (ُ( تدؿي عم  معياها ايصمي ،  ذ تعسور ا وض : ما وعكؽ الذ ا ض ةوارة((
هيػاؾ عكامػؿ كذوػرة  دكت  لػ  ي ػاة   عكامؿ نشأة األضداد في المغة :

 ماا فوما واتي : ايإداد يجم
دجلض المعظ في  صؿ كإعل عم  معي  عاـ و ترؾ فوػل الإػداف -ُ

، ةاؿ   ػك  كػر : ((كةػاؿ  خػركف :  ذا كةػع الةػرؼ عمػ  معيوػوف متإػادوف ، 
ـك تػػػداخؿ اجذيػػػاف عمػػػ  جاػػػض اجتسػػػاع ، فمػػػف ذلػػػؾ  فايصػػػؿ لمعيػػػ  كاةػػػد ، ذػػػ

ؿ ويصػػـر مػػف الياػػار ، الصػػروـ ووػػاؿ ًلمكوػػؿ صػػروـ ، كلمياػػار صػػروـ ؛ يفك الموػػ
كالياػػار ويصػػـر مػػف الموػػؿ ، فاصػػؿ المعيوػػوف مػػف  ػػاب كاةػػد ، كهػػك الوطػػع ، 
ككػػػذلؾ الصػػػارخ المغوػػػث ، كالصػػػارخ المسػػػتغوث ، سيػػػمكوا  ػػػذلؾ ؛ يفك المغوػػػث 
 وصرخ  ا غاذػض ، كالمسػتغوث وصػرخ  اجسػتغاذض ، فاصػماما مػف  ػاب كاةػد((

ايإػػػداد  معيػػػػ  الػػػػرو  الطو ػػػػض ، كمػػػف ذلػػػػؾ كممػػػػض الػػػذفر ، تػػػػذكرها كتػػػػب  (ِ(
ك معيػػػػ  الػػػػرو  الخ وذػػػػض ، كالمعيػػػػ  ايصػػػػمي لمكممػػػػض هػػػػك الػػػػرو  مطمونػػػػا ، ذػػػػـ 
استعممت موودة  معيػ  الػرو  الطو ػض ،  ك  معيػ  الػرو  الميتيكػض ، كهػذا مػا ي كػل 

 (ّ( عموػػل   ػػك  كػػر فوػػاؿ : ((كالػػذكفىر : ًةػػدكة الػػرو  فػػي الطولػػب كاليػػتف جموعنػػا((
كممػض الطػرب معياهػا فػي كتػب ايإػداد : العػرح كالةػزف ، كايصػؿ  كمف ذلػؾ

                                                 

  َُٓ-َٗٓ/ْ( مكسكعض عمـك المغض العر وض لمدكتكر  موؿ  دوع وعوكب   ُ(

 مودمض المصيؼ  ُٕ( ايإداد ص  ِ(

  َٓرةـ المعظ  ْٔ( ايإداد ص  ّ(
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في هػذا المعيػ  : ًخعكػض تصػوب الرجػؿ ؛ ل ػدة السػركر ،  ك ل ػدة العػرح ، كةػد 
يكمػػا هػػػك ًخعٌػػػض  ةػػاؿ ا ػػػف ايي ػػارم : ((الطػػػرب لػػوس هػػػك العػػرح ، كج الةػػػزف ، كاع

 (ُ(تمةؽ ا يساف في كةت فرةل كةزيل((
  ػػك  كػػر ((كةػػاؿ  خػػركف :  ذا كةػػع الةػػرؼ تػػداخؿ المغػػات : ةػػاؿ -ِ

عم  معيووف متإػادوف ، فمةػاؿ  ف وكػكف العر ػي  كةعػل عموامػا  مسػاكاة ميػل 
 ويامػػا ، كلكػػف  ةػػد المعيوػػوف لةػػي مػػف العػػرب ، كالمعيػػ  ا خػػر لةػػي غوػػره ، 
ذػػـ سػػمع  عإػػاـ لغػػض  عػػض ، فاخػػذ هػػؤجّ عػػف هػػؤجّ ، كهػػؤجّ عػػف هػػؤجّ ، 

في لغض ةي مف العرب ، كالجكف ايسكد في لغض ةي ةالكا : فالجكف اي وض 
ـك  خذ  ةد العروووف مف ا خر((  (ِ(  خر ، ذ

التعػػػػػػػػاؤؿ : كتسػػػػػػػػموض ايعمػػػػػػػػ   ال صػػػػػػػػور ، كالممػػػػػػػػدكغ  السػػػػػػػػموـ ،                     -ّ
كالمامكػػػض  المعػػػازة ، كالعط ػػػاف  الرٌوػػػاف ، كمذػػػؿ كممػػػض المسػػػجكر ، تطمػػػؽ هػػػذه 

كالعػػػػارغ ، كالظػػػػاهر  فك المممػػػػّك هػػػػك ايصػػػػؿ ، كويطمػػػػؽ الكممػػػػض عمػػػػ  المممػػػػّك 
ػا  المسجكر عم  العػارغ تعػاؤج  امتّئػل ، ةػاؿ   ػك  كػر : ((كمػف ايإػداد  وإن
المعازة ، توع عم  الميجاة ، كعم  المامكض ، كاختمؼ الياس في اجعػتّؿ لاػا 
ـى سػػػموت معػػػازة عمػػػ  معيػػػ  التامكػػػض ، كهػػػي مػػػاخكذة مػػػف العػػػكز ؟ فوػػػاؿ  ،  لػػػ
ايصػػمعي ك  ػػك ع وػػد كغورهمػػا : سػػموت معػػازة عمػػ  جاػػض التعػػاؤؿ لمػػف دخماػػا 

كةػػاؿ : (ّ(  ػالعكز، كمػا ةوػؿ لأسػكد :   ػك ال وإػاّ ، كةوػؿ لمعط ػاف : روػاف((
((كالسػػموـ ةػػرؼ مػػف ايإػػداد ، ووػػاؿ : سػػموـ لمسػػالـ ، كسػػموـ لمممػػدكغ...كةاؿ 

                                                 

 ٕٓرةـ المعظ  ّٕ( ايإداد ص  ُ(

 مودمض المصيؼ  ُٗ-ُٖ( ايإداد ص  ِ(

 ٗٓرةـ المعظ  ْٕ( ايإداد ص  ّ(
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 اض التعاؤؿ  السّمض((ايصمعي ك  ك ع ود :  يكما سمي الممدكغ سمومنا عم  ج

)ُ) 
الػػػتاٌكـ : ج  ػػػؾك  فك عامػػػؿ الػػػتاٌكـ كالاػػػّز كالسػػػخروض مػػػف العكامػػػؿ -ْ

التي تؤدم  ل  ةمب المعي  كتغوور الدجلض  ل  إٌدها كتسػموض الػذلوؿ  ػالعزوز 
، فاصؿ كممض التعزور في العر وض : التعظوـ كميل ةكلػل تعػال  : (ًلتيٍؤًمييػكا ً المكػًل 

(}العت  :  كىرىسيكًللً  ّن كهي  يٍكرىةن كى ىًصو تيسى لةي كهي كى ةلري تيكى كهي كى ري تيعىزل { غور  يكاا تستعمؿ ٗكى
ّن  الذيب ،   في معي  التادوب كالتعيوؼ كالمكـ تاكمنا كاستازا

الخكؼ مف الةسػد ، ككممػض ال ػكهاّ وكصػؼ  اػا العػرس الو ػو  ، -ٓ
ةض ، كمارة  ػكهاّ ،  ذا كايػت كالجموؿ ، فوواؿ : مارة  كهاّ ،  ذا كايت ة و

طػّؽ الكممػض عمػ   جمومض ، كج  ؾك  فك مادة ( كه(  تعيي الت ػكول كالوػ   ، كاع
 المارة الجمومض ،  يكما هك مف  اب دّر العوف كالةسد .

التطػػكر المغػػكم : مػػف ذلػػؾ  فك  يػػي عووػػؿ ووكلػػكف : لموػػتي الكتػػاب -ٔ
وػتي الكتػاب ،  معيػ  : مةكتػل ،  معي  كت تيل ، كسائر  يػي ةػوس ووكلػكف : لم

كالذم ةصػؿ  فك كممػض لموػتي عيػد  يػي عووػؿ تطػكرت مػف كممػض يموػتي ، التػي 
ػػػا ، فوػػػالكا : لموػػػتي الكتػػػاب ، كايصػػػؿ :   معيػػػ  : كت ػػػتي ، فا ػػػدلكا اليػػػكف جمن

 يموت الكتاب 
المجاز كاجستعارة : ك كإ  مذاؿ لاذا العامؿ ، هك  طػّؽ كممػض -ٕ

اعض ، كعم  العرد ، فإيكل ممػا ج  ػؾك فوػل  فك العػرد ج ووػاؿ لػل ايمكض عم  الجم
 مكض  ٌج عم   الت  ول  الجماعض عم  كجل الم الغض ، فووػاؿ عػف هػذا العػالـ  ك 
ػػػضن كةػػػده ، وعيػػػي :  يكػػػل كػػػاف فػػػي رجةػػػاف عومػػػل ، كًةػػػدكة  ذكائػػػل  ذاؾ : كػػػاف  مك

 جماعض  اسرها .

                                                 

 َٔرةـ المعظ  ٕٓ-ْٕ( ايإداد ص  ُ(
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ّن ، تسػتعمؿ اةتماؿ الصوغض العر وض لممعيو-ٖ وف ، كصوغض فاعؿ مػذ
  ةواينا  معي  مععكؿ ،  ل  جايب استعمالاا في معياها ايصمي .

التصةوؼ : كجعؿ  سرك  معيػ   ظاػر ، كهػك تصػةوؼ مػف   ػر   -ٗ
كو ترط في ايإداد  ف تككف الكممض الكاةدة تي ح عف معيووف متإادوف مػف 

ّن  دكف تغوور ودخؿ عمواا ، كج اختّؼ في تصرفاا ، فمػوس مػف ايإػداد مػذ
  (ُ(تربى الرجؿي ،  معي  : افتور ، ك ترب ،  معي  : استغي 

ك لكػػؼ فػػي ايإػػداد جماعػػض مػػف  ئمػػض المغػػض  ككتػػاب ايإػػداد لوطػػرب 
ق ، ككتػاب ايإػداد َِٕق ، ككتاب ايإػداد لمعػٌراّ المتػكف  َِٔالميتكٌف  

ق ، ُِٔالمتػػكف  ق ، ككتػػاب ايإػػداد لأصػػمعي َِٗي ػػي ع وػػدة المتػػكف 
ق ، ككتػػاب ايإػػداد لع ػػد ا  ػػف ِِْككتػػاب ايإػػداد ي ػػي ع وػػد المتػػكف  

ق ِْْق ككتاب ايإداد ج ف السكوت المتػكف  ِّٖمةمد التكككزم المتكف  
ق ، ككتػػاب ايإػػداد ِْٖ، ككتػػاب ايإػػداد ي ػػي ةػػاتـ السجسػػتايي المتػػكف 

ق ، ُِٗمػػػػب المتػػػػكف  ق ، ككتػػػػاب ايإػػػػداد لذعِٕٔج ػػػػف ةتو ػػػػض المتػػػػكف  
ق ، ك  ػػار الكتػػب التػػي ّْٕككتػػاب   طػػاؿ ايإػػداد ج ػػف درسػػتكول المتػػكف  

ػػيلعت فػػي ايإػػداد ك كسػػعاا : ايإػػداد ، ي ػػي  كػػر  ػػف ايي ػػارم المتػػكف   صي
ةػػاؿ فػػي مودمتػػل : ((كةػػد  (ِ(ق ، فوػػد  تػػ  عمػػ  جموػػع مػػا  يللػػؼ ة مػػل كزادِّٖ

، كصػػٌيعكا فػػي  ةصػػائاا كت نػػا ،  جمػػع ةػػـك مػػف  هػػؿ المغػػض الةػػركؼ المتإػػادة
يظػػرتي فواػػا فكجػػدتي كػػؿك كاةػػد مػػياـ  تػػ  مػػف الةػػركؼ  جػػّز ، ك سػػوط مياػػا 

                                                 

 ّٕٓ-ّّٔ( ويظػػػػر : فصػػػػػكؿ فػػػػػي فوػػػػل العر وػػػػػض لمػػػػػدكتكر رمإػػػػاف ع ػػػػػد التػػػػػكاب ص ُ(
 ُُٓ-َُٓ/ْكمكسكعض عمـك المغض العر وض 

( ويظر : ايإداد ي ي  كػر ايي ػارم ، مودمػض المةوػؽ ، كالمصػيؼ ، كايإػداد  فػي  ِ(
كػػّـ العػػرب ، ي ػػي الطولػػب المغػػكم ، مودمػػػض المةوػػؽ ،  كالمصػػيؼ ، كالمزهػػر فػػي عمػػػـك 

،  َِٖ-ِٕٗ/ِ، كمكسػكعض عمػـك المغػض العر وػض  َِْ-ّٕٖ/ُالمغض ك يكاعاا لمسػوكطي 
ْ/َٓٗ-ُُٓ 
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جزّنا ، ك كذرهـ  مسؾ عف اجعػتّؿ ، فر وػتي  ف  جمعاػا فػي كتا يػا هػذا عمػ  
ةسب معرفتي كم م، عممي ؛ لوستغيي كات ػل كاليػاظر فوػل عػف الكتػب الودومػض 

ذ ا ػتمؿ عمػ  جموػع مػا فواػا ، كلػـ ويعػدىـ ميػل زوػادة المؤلعض في مذػؿ معيػاه ،  
ـك  (ُ( العكائػػػد ، كةسػػػف ال وػػػاف ، كاسػػػتوعاّ اجةتجػػػاج ، كاستوصػػػاّ ال ػػػكاهد(( ذػػػ

وػػاتي  مػػف  عػػده : ايإػػداد فػػي كػػّـ العػػرب ، ي ػػي الطولػػب المغػػكم المتػػكف  
ق ، كةد ا تمؿ هذاف الكتا اف عم   إداد كردٍت في كّـ العرب ، كلـ ُّٓ

رد في كّـ ا ،  ك كرد  ةد الإػدوف فػي المغػض كلػـ وػرد فػي الوػر ف الكػروـ ، ت
 ك عمػػػ   لعػػػاظ لػػػـ تتإػػػ   فواػػػا ظػػػاهرة التإػػػاد ،  ك التػػػي ع كػػػر عياػػػا  ا ػػػ اه 
ايإداد ،  ك عمػ   إػداد كذوػرة ذكرهػا المصػيؼ لكيػل ردكهػا ،  ك عمػ   لعػاظ 

فك التإػػاد لػػـ وػػاًت مػػف فيسلػػرت تعسػػوروف متإػػادوف فػػي ال ػػاهد يعسػػل ،  م :  
ذات المعظ ،  ؿ مف اختّؼ  هؿ التاكوػؿ فوػل عمػ  مػذه وف متإػادوف ، فاػذا 
ما ساهممل كمكل ،  ٌج مػا رغ ػتي فػي التي وػل عموػل ، ك عػد  همػالي هػذا كمٌػل ، لػـ 
 جد مػف ايلعػاظ الور يوػض التػي ذكرهػا المصػٌيعاف فػي هػذوف الكتػا وف ، كتكػررت 

 معيووف متإاٌدوف  ، كتستةؽ الدراسض  ٌج ما واتي : في  كاهد ةر يوض عم  
ذا : -ُ ذا ةرفػاف مػف ايإػداد إذ كا  ذ كاع ةاؿ   ك  كر  ػف ايي ػارم  ((كاع

ذا لممسػػػػػػتو ؿ ، كهػػػػػػذا هػػػػػػك الم ػػػػػػاكر ، كتكػػػػػػكف  ذ  ، تكػػػػػػكف  ذ لمماإػػػػػػي ، كاع
ذا لمماإي  ذا  يار المعي  ، كلـ ووع فول لػ س ، فامكػا  كػكف  ذ  لممستو ؿ ، كاع

ذا لممستو ؿ ف ارتل تغيي عف  ةامض ال كاهد عمول ، ك مكا ككف  ذ لمماإ ي ، كاع
ٍكةيكفيػكفى ًعيػدى رى لًاـ(}سػ ا :  لىٍك تىرىل ً ًذ الظكػاًلميكفى مى لممستو ؿ فوكؿ ا تعال  : (كى

(}س ا : ُّ لىٍك تىرىل ً ٍذ فىًزعيكا فىّ فىٍكتى {  راد المستو ؿ ، ككذلؾ ةكلل تعال  : (كى
ٍذ ةىػػاؿى المٌػػلي وىػػػا ًعوسىػػ  اٍ ػػػفى { معيػػُٓ اه :  ذا وعزعػػكف ، كةػػػاؿ جػػؿك جّلػػػل : (كىاًع

ػػيى ً لىػػػاىٍوًف ًمػػف ديكًف الٌمًل(}المائػػدة :  ـى  ى ىيػػتى ةيمػػتى ًلميكػػاًس اتكًخػػذيكًيي كى يمل ػػٍروى { ُُٔمى

                                                 

 مودمض المصيؼ ُٗ( ايإداد ص  ُ(
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ذا ووػػكؿ ...كةػػاؿ  عػػض  هػػؿ العمػػـ :  يكمػػا جػػاز  ف تكػػكف  ذ  معيػػ   معيػػاه : كاع
(}مػروـ :   ذا في ةكلل ـى ٍروى { ييكػل لمكػا َُُتعال  : (ً ٍذ ةىاؿى الٌملي وىا ًعوسػ  اٍ ػفى مى

كةع في عمـ ا عز كجؿ  فك هذا كائف ج مةالض كاف  ميزلػض ال ػاهد المكجػكد 
ابى  يكػػًض  ىٍصػػةى ابي اٍلجى يىػػادىل  ىٍصػػةى ، فخ كػػر عيػػل  المإػػي ،  كمػػا ةػػاؿ تعػػال  : (كى

  (ُ( هك ورود : كويادم(({ ك ْْاليكاًر(}ايعراؼ : 
ج وصػػػػٌ   ف يػػػػدخؿ مجػػػػيّ  ذا ظرفنػػػػا لمػػػػزمف المسػػػػتو ؿ فػػػػي مكاإػػػػع ، 
ػػػر فػػػي  ػػػاب ايإػػػداد ؛ يفك المعيػػػ   كظرفنػػػا لمػػػزمف الماإػػػي فػػػي مكاإػػػع  يخى
ايساسي لػ( ذا( هك ال رط ،  مكا ظرفوتاا الزمايوض فاك معي  مػّـز لاػا ، هػذا 

وػػض المّزمػػض لاػػا غوػػر مووػػدة  ػػزمف مػػف جاػػض كمػػف جاػػض  خػػرل فػػإفك هػػذه الظرف
المستو ؿ ،  ؿ هي ظرفوض عامكض ، ةت   فك اليةاة لـ وختمعكا في جكاز دجلتاػا 
ذا كػايكا ةػد عركفكهػا  ايكاػا ظػرؼ لمػا وسػتو ؿ مػف الزمػاف فإيكمػا  عم  المإي، كاع
 رادكا دجلتاػػا عمػػ  اجسػػتو اؿ فػػي ايصػػؿ ؛ كالػػدلوؿ عمػػ  ذلػػؾ  فك ذمػػض  ػػكاهد 

وػػض كذوػػرة كردت فواػػا ( ذا( ال ػػرطوض دالكػػض عمػػ  الػػزمف الماإػػي ، كلػػـ  جػػد ةر ي
 ةدنا مف المعسروف مف ةمب دجلتاػا  لػ  المسػتو ؿ  التاكوػؿ ،  ػؿ  جمعػكا عمػ  

تك  ّن ةكلل تعال : (ةى   ىػٍوفى   ىمىػ،ى  ً ذىا تعسورها  دجلض الزمف الماإي، مف ذلؾ مذ
ػدى  السكػدكٍوفً  ػا ًمػف كىجى ػا جك  ديكًيًامى ( ]الكاػؼ:  وىٍعوىايػكفى  وىكىػاديكفى  ةىٍكمن [ كةكلػل ّٗةىػٍكجن

تكػ  ػدىفىٍوًف ةىػاؿى   ىػٍوفى  سىػاكىل ً ذىا تعػال : (ةى ػكا( ]الكاػؼ:  الصك [ كةكلػل ٔٗايعيخي
تكػ  عىمىػلي  ً ذىا تعػال : (ةى مىٍوػلً   يٍفػًرغٍ   تيػكًيي ةىػاؿى  يىػارنا جى  (ِ([ًٔٗةٍطػرنا ( ]الكاػؼ:  عى

( ذا( تخػػػرج عػػػف اجسػػػػتو اؿ كتجػػػيّ لمماإػػػي ، كوكلػػػػل  كذكػػػر ا ػػػف ه ػػػػاـ  فك 
مى  تعال : (كىجى  ا ً ذىا الكًذوفى  عى ػا جى  ةيٍمػتى  ًلػتىٍةًممىايـٍ   ىتىٍكؾى  مى ( ]التك ػض:   ىًجػدي مى ـٍ  ىٍةًمميكيػ

                                                 

 ْٖكويظر : ايإداد في كّـ العرب ي ي الطوكب ص  ِٖ-ُٖ( ايإداد ص  ُ(

ايي ، كالجيػػ  الػػد َِٕ/ّ( ويظػػر:  ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب لرإػػي الػػدوف ايسػػترا اذم 2(
 . ّّٔكا تواف في عمـك الور ف لمسوكطي ص  ُّٕ، ُٖٖلممرادم  ص
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ذىاِٗ ػارىةن  رى ىٍكا [ كةكلػل تعػال : (كىاًع ػكا لىٍاػكنا  ىكٍ  ًتجى  (ُ( {ًُُ لىٍواىػا( }الجمعػض :  ايعىإح
تك  ً ذىا ا ةكلل تعال : (ةى ظىيحكاٍ  الرحسيؿي  اٍستىٍواىسى  كمف  مذمض مجوئاا لمماإي  وإن  كى

يىا( ]وكسؼ:  كيًذ يكاٍ  ةىدٍ   ىيكايـٍ  ـٍ يىٍصري اّهي ذىاُُُجى ديهيـٍ   ي لرى  [ كةكلل تعال  : (كىاًع   ىةى
ًدا كىٍجايػلي  ظىػؿك   ًػايييذى  ةكلػل تعػال : (ً ذىا { ك ٖٓكىًظػوـه( ]اليةػؿ :  كىهيػكى  ميٍسػكى

اًؿ(  ػػػػمى ـٍ ذىاتى ال ل ػػػػاي ذىا غىرى ىػػػػت تكٍوًرإي ـٍ ذىاتى اٍلوىًمػػػػوًف كىاًع ػػػػف كىٍاًعًاػػػػ طىمىعىػػػػت تكػػػػزىاكىري عى
ةىاىػا( ]الكاػؼ: ُٕ]الكاؼ : رى ًك ىا ًفي السكًعويىًض خى تك  ً ذىا رى [ ُٕ[ كةكلل تعال : (ةى

ا فىوىتىمىػ تك  ً ذىا لىًووىا غيّمن ًكوكػضن ً غىٍوػًر يىٍعػسو لكوىػٍد كةكلل تعال : (ةى لي ةىػاؿى  ىةىتىٍمػتى يىٍعسنػا زى
ػػػػٍوئنا يحٍكػػػػرنا( ]الكاػػػػػؼ:  تكػػػػػ  ً ذىا  ىتىوىػػػػا  ىٍهػػػػؿى ةىٍروىػػػػػضو ًْٕجٍئػػػػتى  ى [ كةكلػػػػل تعػػػػال : (ةى
ا  ىٍهمىاىػػا( ]الكاػػػؼ:  ٍغػػًربى ال كػػػٍمًس ٕٕاٍسػػتىٍطعىمى تكػػ  ً ذىا  ىمىػػػ،ى مى [ كةكلػػل تعػػػال : (ةى

ػػػدىهىا تىٍغػػػريبي  ًمئىػػػضو( ]الكاػػػؼ:  كىجى ػػػٍوفو ةى تكػػػ  ً ذىا  ىمىػػػ،ى ًٖٔفػػػي عى [ كةكلػػػل تعػػػال : (ةى
ـٍ يىٍجعىػؿ لكايػـ ملػف ديكًياىػا ًسػٍترنا( ]الكاػؼ:  مى  ةىػٍكـو لكػ دىهىا تىٍطميعي عى مىٍطًمعى ال كٍمًس كىجى

مىػػ  كىاًدم اليكٍمػػًؿ ةىالىػػٍت يىٍممىػػضه( ]اليَٗ تكػػ  ً ذىا  ىتىػػٍكا عى [ ُٖمػػؿ: [ كةكلػػل تعػػال : (ةى
ػػا  ػػا ًزٍلػػتيـٍ ًفػػي  ىػػؾٍّ ملمك ـٍ ويكسيػػؼي ًمػػف ةىٍ ػػؿي ً اٍل ىوليىػػاًت فىمى ػػاّكي لىوىػػٍد جى كةكلػػل تعػػال :  (كى

( ]غػػػافر:  تكػػػ  ً ذىا هىمىػػؾى ةيٍمػػتيـٍ لىػػػف وىٍ عىػػثى المكػػلي ًمػػػف  ىٍعػػًدًه رىسيػػكجن ػػاّكيـ  ًػػًل ةى [ ّْجى
تك  ( ]وكيس:  اؿى ةى  ً ذىا  ىٍدرىكىلي اٍلغىرىؽي  كةكلل تعال : (ةى  [.َٗ مىيتي

فػػػػ( ذا( التػػػي تكػػػكف لمماإػػػي  ػػػرطوض ، ك( ذا( التػػػي تكػػػكف لممسػػػتو ؿ 
 ػػرطوض ، فمعياهػػا فػػي كػػّ الزمػػايوف كاةػػد كج  إػػداد ، فاػػي ظرفوػػض مإػػمكيض 
ػػا ( ذ( فاػػي ظرفوػػض غوػػر مإػػمكيض معيػػ  ال ػػرط ، كهػػذا فػػرؽ  معيػػ  ال ػػرط ،  مك

كما جاّ  مياػا لممسػتو ؿ  (2(الزماف  ساسي  وياما ، كلـ ترد  ٌج لما مإ  مف
، كهػػذا مػػا ي كػػل  فاػػك مػػف  ػػاب التع وػػر عػػف المسػػتو ؿ  الماإػػي لتةوػػؽ كةكعػػل

                                                 

 .ُٕٗ/ ِكويظر : همع الاكامع  لمسوكطي  ٓٗ/ ُ( مغيي الم وب  ُ(

كال رهػاف فػي عمػـك الوػر ف  َٖ/ُكمغيي الم وب ُٖٔ-ُٖٓ( ويظر : الجي  الدايي ص 2(
  ِِِكا تواف في عمـك الور ف ص  ُِٖلمزرك ي ص 
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عموػػػل مصػػػيؼ ايإػػػداد يعسػػػل  وكلػػػل الػػػذم توػػػدـ ذكػػػره : ((كةػػػاؿ  عػػػض  هػػػؿ 
العمػػػـ :  يكمػػػا جػػػاز  ف تكػػػكف  ذ  معيػػػ   ذا فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  : (ً ٍذ ةىػػػاؿى المٌػػػلي وىػػػا 

(}مػػروـ :  ـى ٍروى ػػا كةػػع فػػي عمػػـ ا عػػز كجػػؿ  فك هػػذا ًَُُعوسػػ  اٍ ػػفى مى { ييكػػل لمك
يزلض ال اهد المكجكد ، فخ كر عيػل  المإػي ،  كمػا ةػاؿ كائف ج مةالض كاف  م

ابى اليكػػػػػاًر(}ايعراؼ :  يكػػػػػًض  ىٍصػػػػػةى ابي اٍلجى يىػػػػػادىل  ىٍصػػػػػةى ةػػػػػاؿ   {((ْْتعػػػػػال  : (كى
المرادم :  فك يةاة  جازكا  ف تككف ( ذ( ((ظرفنا لما وستو ىؿ مف الزماف  معي  

، كاسػػتدلكا  وػػكؿ ا ( ذا( ذهػػب  لػػ  ذلػػؾ ةػػـك مػػف المتػػاخروف مػػياـ ا ػػف مالػػؾ 
ػػػكفى } ػػػٍكؼى وىٍعمىمي (}غػػػافر : َٕتعػػػال  : (فىسى ـٍ { ُٕ-َٕ{ ً ًذ ايٍغػػػّؿي ًفػػػي  ىٍعيىاًةًا

ر ، كذهب  كذر المةووػوف  لػ   فك ( ذ( ج توػع مكةػع ( ذا( كج ( ذا(  ك آوات  يخى
مكةع ( ذ( ، كهك الذم صةةل المغار ض ، ك جا كا عف هػذه ا وػض كيةكهػا  ػافك 

ر المستو مض لمكا كايت في  خ ار ا تعال  متووكيىض موطكعنا  اا عي لرى عياا ايمك 
 (1(  معظ الماإي ، ك اذا  جاب الزمخ رم كا ف عطوض كغورهما((

ا لمزمف المستو ؿ يةك ةكلل تعال  :  كةاؿ ا ف ه اـ : (( ف تككف اسمن
ػػػػػػدلثي  ىٍخ ىارىهىا(}الزلزلػػػػػػض : ( ئًػػػػػػذو تيةى ر ج وذ تػػػػػػكف هػػػػػػذا الوسػػػػػػـ ، كالجماػػػػػػك { ْوىٍكمى

ـٍ كوجعمػػػػػػكف ا وػػػػػػض مػػػػػػف  ػػػػػػاب ةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : ( ٍعيىػػػػػػاهي مى ػػػػػػكًر فىجى ييًعػػػػػػهى ًفػػػػػػي الصح كى
ٍمعنػػا(}الكاؼ :  {  عيػػي مػػف تيزوػػؿ المسػػتو ؿ الكاجػػب الكةػػكع ميزلػػض مػػا ةػػد ٗٗجى

  (2( كةع((
( كالػػػذم ةسكػػػف هػػػذا تػػػووف كجػػػاّ فػػػي الػػػدر المصػػػكف : ((( ً ًذ ايٍغػػػّؿي

ج في صكرة الماإي ، ةمتي : كج ةاجض  ل   خراج ( ذ( عػف كةكع الععؿ فايخر 
 (3(((،  ؿ هي  اةوض عم  دجلتاا عم  المإي مكإكعاا

                                                 

 . ُٖٖايي ص ( الجي  الد1(
 .ُٖ/ُ( مغيي الم وب 2(

)3 )ٗ/ْْٗ 
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فػ( ذ( في هذا الكجل جيّ  اا لمتع ور عف المستو ؿ  صػوغض الماإػي 
يزالل ميزلض ما ةػد كةػع ، فاػي كالكجػل السػا ؽ اسػتعممت لمػزمف  لتةوؽ كةكعل كاع

 .ا الماإي ، كج  إداد  وإن 
ذا فػػػي مؤلعػػاتي السػػػا وض ، كمػػف اليتػػػائج التػػػي  كةػػد تياكلػػػت دراسػػض  ذ كاع
ايتاػػػت  لواػػػا دراسػػػتي فوامػػػا  فك ((( ذا( فػػػػي كتػػػب اليةػػػك كفػػػي كتػػػب ةػػػػركؼ 
المعػػايي تجػػيّ فػػي المغػػض كالوػػر ف الكػػروـ عمػػ  ذّذػػض  كجػػل : ظرفوػػض مإػػميض 
ذا معيػػ  ال ػػرط ، كظرفوػػض مةإػػض غوػػر مإػػميض معيػػ  ال ػػرط ، كفجائوػػض ، هػػ

 (ِ(كةػد تكسػعتي فػي دراسػتاا فػي  ةػد مؤلعػاتي (ُ(ما اتعوكا عمول كلـ وختمعكا فول
كت وف لي (( فك ( ذا( التي ذكر اليةػاة  يكاػا ظرفوػض غوػر مإػميض معيػ  ال ػرط 
، تختمؼ عف الظركؼ ، فاي لوست ظرفوض مجردة مػف كػؿ معيػ  مػف معػايي 

الععػػؿ الماإػػي  عػػدها وعوػػد ال ػػرط ،  ػػؿ فواػػا مػػف ال ػػرط  مػػراف ، ايكؿ :  فك 
تكرار ةدكذل ، كالذايي:  يكل تتغور دجلتػل مػف الػزمف الماإػي  لػ  زمػف الةػاؿ 
كاجستو اؿ ، كلـ تعود مف ال رط  ٌج الجكاب ، فػ( ذا( ال ػرطوض  ذف فػي الوػر ف 
الكروـ تاتي عم  ذّذض  ةساـ : ةسـ ذكر  رطاا كصيرلح  جكا اا ، كةسـ ذكػر 

 اػػا لكجػػكد مػػا وػػدٌؿ عموػػل  ك لككيػػل معاكمػػا مػػف السػػواؽ ،  ػػرطاا كةػػذؼ جكا
كةسػػـ اكتيعػػي   ػػرطاا كلػػػـ ويػػذكر جكا اػػا لعػػدـ الةاجػػػض  لوػػل ، كهػػذا وعيػػي  يكػػػل 
لوسػػػػػت ذمػػػػػض ( ذا( ظرفوػػػػػض غوػػػػػر مإػػػػػميض معيػػػػػ  ال ػػػػػرط ، كمػػػػػا زعػػػػػـ اليةػػػػػاة 

فتككف ( ذا( في الور ف الكروـ عم  كجاوف : ظرفوض   رطوض ، ( ّ(كالمعسركف((
 كفجائوض  

                                                 

-ُْٗكرصػػػؼ الم ػػػايي ص  ُِِ-ُُِ( ويظػػػر : ايزهوػػػض فػػػي ةػػػركؼ المعػػػايي ص 1(
كال رهػػػاف فػػػػي  ََُ،  ْٗ/ُكمغيػػػي الم وػػػب  ّّٕ-ّٕٔكالجيػػػ  الػػػدايي ص  َُٓ

  .ِِٔكا تواف في عمـك الور ف ص  َٕٖعمـك الور ف ص 

  . ِِٕ-َِِص  ( ويظر : دراسات في اليةك الور يي2(

 . ِٔٓ-ِٓٓ( دراسات في اليةك الور يي ص 3(
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توػػدكـ فػػي ذكػػر العػػرؽ  ػػوف ( ذ( ك( ذا(  فك ( ذ( ج تكػػكف  ٌج ظرفػػا لمػػا 
مإػػ  ، كمػػا دٌؿ مياػػا عمػػ  اجسػػتو اؿ ، فاػػك مػػف  ػػاب التع وػػر عػػف المسػػتو ؿ 

ػػا ( ذا(   صػػوغض الماإػػي ؛ لتةوػػؽ كةكعػػل ، كهػػك كذوػػر فػػي الوػػر ف الكػػروـ ،  مك
فتجيّ لما مإ  كلما وستو ؿ عم  ةد سكاّ ، كج ع رة في هذا العرؽ ، لكٍف 
ذمػػض فػػرؽ  ساسػػي  ويامػػا لػػـ وتةػػدث عيػػل اليةػػاة كالمعسػػركف ، كهػػـ وصػػرلةكف 
 ػػافك ( ذ( تجػػيّ مذػػؿ ( ذا( فومػػا وسػػتو ؿ ، كهػػك  فك ( ذا(  اسػػتذياّ العجائوػػض ج 

،  مكا ( ذ( فاػي ظرفوػض فةسػب ، مجػردة مػف تجيّ  جك ميإمكيض معي  ال رط  
 معي  ال رط كمف لكازمل .

تكبي عمول ةكـ  صكلي  ك ةاعدة  ػرعوض ؛  فالكّـ  استعماؿ ( ذ( ج ويرى
يفك مػػػا  عػػػدها وتعمػػػؽ  وإػػػوض ةػػػد مإػػػت كايوإػػػت  ؛ لػػػذلؾ ج وصػػػم  العمػػػؿ 
ػػآؤيكؾى  ـٍ جى ػػكٍا  ىيعيسىػػاي ـٍ ً ذ ظكمىمي لىػػٍك  ىيكايػػ  مكج اػػا فومػػا وسػػتو ؿ ، كوكلػػل تعػػال  : ((كى

كٍا المٌػػلى كىاٍسػػتىٍغعى  ا(}اليسػػاّ : فىاٍسػػتىٍغعىري ػػديكٍا المٌػػلى تىككا نػػا ركًةومن ـي الركسيػػكؿي لىكىجى { ْٔرى لىايػػ
ف اسػػتعماؿ ( ذ( وكػػكف جكا اػػا مرت طنػػا  ػػامر ةػػد ايوإػػ  ج ومكػػف  ف وسػػتمر ، 
جرت اطاػا  زمػػاف كمكػػاف معويػوف ، مػػف ذلػػؾ اسػتمرار كجػػكد الرسػػكؿ صػػم  ا 

يكمػا ا ّن عموػل كسػمـ ةًوػػا  ػوف ظارايػي المسػػمموف ، كاع لعمػؿ  مكج اػػا كجعماػا  صػػ
مف  صكؿ العوودة ا سّموض كةاعدة  رعوض عامكض في كؿ زماف كمكاف ،  يكما 
وككف  استعماؿ ( ذا( كهذا ما تجده في ةكلل تعال  : (كىالكػًذوفى ً ذىا فىعىميػكٍا فىاًة ىػضن 

كٍا ًلػذيييك ً  كٍا الٌملى فىاٍستىٍغعىري ـٍ ذىكىري ـٍ  ىٍك ظىمىميكٍا  ىٍيعيسىاي لىػ ػف وىٍغًعػري الػذحييكبى ً ٌج المٌػلي كى مى ـٍ كى ًا
(} ؿ عمراف  ـٍ وىٍعمىميكفى ا فىعىميكٍا كىهي مى  مى كٍا عى  {ُّٓويًصرح

ػػة : -ِ ػػض ةػػرؼ مػػف ايإػػداد ، ووػػاؿ : األمَّ ةػػاؿ    ػػك  كػػر : ((كايمك
ـى كىػافى   يمكػضن  ايمكض لمكاةد الصال  الػذم وػؤتـ  ػل ، كوكلػل عػز كجػٌؿ : (ً فك ً ٍ ػرىاًهو

(}اليةؿ :  ـٍ وىؾي ًمفى اٍلميٍ ًرًكوفى لى ًيوعنا كى ، { كووػاؿ ايمكػض لمجماعػض َُِةىاًيتنا ًلٌمًل ةى
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(}الوصػػص : : كوكلػػل عػػز كجػػؿ  ػػفى اليكػػاًس وىٍسويكفى ػػضن مل مىٍوػػًل  يمك ػػدى عى  (1({((ِّ(كىجى
ػػض : ا مػػا ػػض صػػيؼ مػػف اليػػاس...ذـ تصػػور ايمك ـ ةػػاؿ ا ػػف فتو ػػض : (( صػػؿ ايمك

ػػا  ًيوعنػػا(  م  :  مامن ػػضن ةىاًيتنػػا ًلمٌػػًل ةى ـى كىػػافى  يمك كالر ػػايي ، كوكلػػل تعػػال  : (ً فك ً ٍ ػػرىاًهو
ػػض ؛ ييكػػل سػػ ب اججتمػػاع ، كةػػد وجػػكز  ف وكػػكف  ووتػػدم  ػػل اليػػاس ؛ فسػػملي  مك
سملي  ٌمض ؛ ييكل اجتمع عيده مف خّؿ الخوػر مػا وكػكف مذمػل فػي  مكػض ، كمػف 

كةاؿ ا ف عطوض  :  (2( ّف  مكض كةده ،  م : هك ووكـ مواـ  مكض((هذا وواؿ : ف
ـك  وي ػػػ كل الرجػػػؿ العػػػالـ  ك الممػػػؾ  ك الميعػػػرد  طرووػػػض كةػػػده  اليػػػاس الكذوػػػر  ((ذػػػ
فوسمك   مكض كعم  هػذا الكجػل سػملي   ػراهوـ عموػل السػّـ  مكػض...كةاؿ مجاهػد : 

ػػػػض جيعػػػراده  ا ومػػػػاف فػػػي  ػػػػض لوسػػػت مػػػػف  (3( كةتػػػػل مػػػدة((سػػػملي   ػػػراهوـ  مك فايمك
ػػض جػػاّ مػػف  ػػاب الت ػػ ول ، فاػػك وػػدخؿ فػػي  ايإػػداد ؛ يفك تسػػموض الكاةػػد  ايمك
ػػض ،   ػػاب المجػػاز ج فػػي  ػػاب الةوووػػض ،  م :  فك العػػرب ج ووكلػػكف : فػػّف  مك

  جك في  اب المجاز .
ةػػػاؿ   ػػػك  كػػػر : ((كةػػػاؿ  عػػػض  هػػػؿ العمػػػـ :  ف ةػػػرؼ مػػػف إف : -ّ

اد ،  عيػػي المكسػػكرة الامػػزة السػػاكيض اليػػكف ، ووػػاؿ :  ف ةػػاـ ع ػػد ا ، ايإػػد
وراد  ل : ما ةاـ ع د ا ، ةك  الكسائي عف العرب :  ف  ةػد خوػرنا مػف  ةػد 
 ٌج  العافوض ، فمعياه : ما  ةد...ةاؿ جماعػض مػف العممػاّ فػي تعسػور ةكلػل عػز 

{ معياه : فذكر ةد يععت الػذكرل ٗعم  : كجؿ : (فىذىكلٍر ً ف يكعىعىًت الذلٍكرىل(}اي
ـٍ ًفوػًل(}ايةواؼ :  ػا ً ف مكككيكػاكي ـٍ ًفومى لىوىػٍد مىككيكػاهي { ِٔ، ككذلؾ ةالكا في ةكلػل : (كى

معيػاه : فػي الػذم ةػد مكيكػاكـ فول...فالػػذم اةػتجك  ػل  صػةاب الوػكؿ ايكؿ مػػف 
ـٍ ًفوػًل( لػوس ا ػا ً ف مكككيكػاكي يمػر ؛ ييكػل  راد : فػي الػذم مػا ةكلل عز كجؿ : (ًفومى

                                                 

 ُٕٔ( ايإداد ص 1(

 ِْٗكويظر : تعسور غروب الور ف ص  ِْٗ( تاكوؿ م كؿ الور ف ص 2(

كويظر : ال ةر المةػوط ي ػي ةوػاف  َّْ/ّ( المةرر الكجوز في تعسور الكتاب العزوز 3(
 ْٗٔ/ٓاييدلسي 
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كلوست  وجا نا ، ،  مكيكاكـ فول ، كفي الذم لـ يمكيكـ فول ، فإفك معياها الجةد
ػػػا فػػػي ةكلػػػل : (فىػػػذىكلٍر ً ف يكعىعىػػػًت الػػػذلٍكرىل( يفك ( ف( لوسػػػت  كج ةجػػػض  لاػػػـ  وإن

يكمػا معياهػا ال ػرط ، كالتاكوػؿ : فػذكلر  ف يععاػـ تػذكوري  ؾ ،  م :  ف  وجا نا ، كاع
دمػػػتى عمػػػ  ذلػػػؾ ، كذ ػػػتك ، فكايكػػػل تةإػػػوض لمي ػػػي صػػػم  ا عموػػػل كسػػػمـ ، 

فػػػ( ف( مػػف  (1(كتككوػػد عموػػل  ف وػػدوـ تػػذكورهـ ، كتعمػػوماـ ، كا  عمػػـ ك ةكػػـ((
 ايإداد التي ذكرها المصيكؼ كردكها 

ػػا الظلاػػارة البطانػػة : -ْ ةػػاؿ   ػػك  كػػر : ((كمػػف ةػػركؼ ايإػػاد  وإن
ض ، ووػػاؿ لمظلاػػارة  طايػػض ، كلم طايػػض ظاػػارة ؛ يفك كػػؿك كاةػػد ميامػػا ةػػد كالً طايػػ

وككف كجانا ، كوواؿ : ر وتي ظار السماّ ، كر وتي  طػف السػماّ ، لمػذم تػراه ، 
مىػػػ   ككػػػذلؾ  طػػػف الكككػػػب كظاػػػر الكككػػػب ، ةػػػاؿ ا عػػػز كجػػػؿ : (ميتكًكئًػػػوفى عى

يىػػػػ   (}الػػػػرةمف : فيػػػػريشو  ىطىاًئيياىػػػػا ًمػػػػٍف ً ٍسػػػػتىٍ رىؽو كىجى يكتىػػػػٍوًف دىافو { فوػػػػد تكػػػػكف ْٓاٍلجى
ال طػػائف  طػػائف ، كةػػد تكػػكف ظاػػائر ، كةػػد كػػاف  عػػض المعسػػروف ووػػكؿ : هػػذه 
ال طائف فكوؼ لك كيًصؼ لكـ الظاائر ؟ فوجعؿ الظاائر غور ال طائف ، كةاؿ 
العٌراّ : ةدذيي  عػض العصػةاّ المةػٌدذوف  فك ا ػف الز وػر عػاب ةتمػض عذمػاف ، 

خرجكا  عمول كالمصكص مف كراّ الوروػض ، فوػتماـ ا كػؿك ةتمػض ، كيجػا فواؿ : 
ّن ، ةػػاؿ العػٌراّ : فوػػد  مػف يجػا مػػياـ ، تةػت  طػػكف الككاكػب ، وروػد : هر ػػكا لػو

وككف ال طف ظارنا ، كالظار  طينا عم  ما  خ رتؾ((
 )2) 

كةػػػػػاؿ الراغػػػػػب :  (3( ةػػػػػاؿ ا ػػػػػف فػػػػػارس : ((فػػػػػال طف خػػػػػّؼ الظاػػػػػر((
ةػػاؿ ا ػػف ةتو ػػض فػػي تعسػػور ةكلػػل  (4( ؼ الظاػػر فػػي كػػؿل  ػػيّ((((كالػػ طف خػػّ

                                                 

 ُِِ-ُُِ( ايإداد ص1(

 َٕكويظػػػػػر : ايإػػػػػداد فػػػػػي كػػػػػّـ العػػػػػرب ، ي ػػػػػي الطولػػػػػب ص  َِٖد ص ( ايإػػػػػدا2(
 ِٔ/ّكويظر  : معايي الور ف لمعراّ 

 ٕٗص  ( مواووس المغض3(

 ٔٓ( المعردات ص 4(
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{ : ((ةػػػػاؿ العػػػػركاّ : ةػػػػد تكػػػػكف ْٓتعػػػػال  : ( ىطىاًئيياىػػػػا ًمػػػػٍف ً ٍسػػػػتىٍ رىؽو(}الرةمف : 
الً طايض ًظاارة ، كالظلاارة  طايض ، كذلؾ  فك كػؿك كاةػد ميامػا ةػد وكػكف كجانػا ، 

وػر توكؿ العرب : هذا ظار السماّ ، كهذا  طف السماّ ، ةاؿ : كةاؿ ا ػف الز 
، كذكر ةتمض عذماف رإي ا عيل ، فوتماـ ا كؿك ةتمض ، كيجا مف يجا مياـ 
ػػب  ػػا مػػف عىجى ّن ، كهػػذا  وإن تةػػت  طػػكف السػػماّ كالككاكػػب ، وعيػػي : هر ػػكا لػػو
التعسػور ، كوػؼ تكػكف ال طايػض ًظاػػارة ، كالظلاػارة ً طايػض ، كال طايػض : مػا  ىطىػػفى 

ه ، كالظلاارة ما ظىاىرى ميل ، ككاف مف مف الذكب ، ككاف مف  اف الياس  خعاؤ 
 اف الياس   داؤه ؟! كهؿ وجكز يةػدو  ف ووػكؿ لكجػل ميصػمك  : هػذا  طايتػل ، 
فيػا مػف  يكمػا  راد ا جػؿك كعػزك  ف ويعرل كًلما كليى ايرض ميػل : هػذا ًظاارتػل ؟!كاع

مػػف ةوػػث يعاػػـ فإػػؿى هػػذه العػػرش ، ك فك مػػا كلػػي مياػػا  سػػت رؽ ، كهػػك الغمػػوظ 
ذا كايػػػت ال طايػػػض كػػػذلؾ ، فالظكاػػػارة  عمػػػ  ك  ػػػرؼ ، ككػػػذلؾ ةػػػاؿ  الػػػدلو اج ، كاع
الي ي صم  ا عمول كسٌمـ : لىميادوؿ سعد  ف معاذ في الجيض  ةسػف مػف هػذه 
مكض ، فذكر الميادوؿ دكف غورها ؛ ييكاا  خ ف مف الذواب ، ككذلؾ ال طائف  الةي

ػا ةػكلاـ : ظاػري  السػماّ ك طػفي السػماّ ، ًلمػا كلويػا ،   خ ف مػف الظػكاهر ، ك مك
ا  فإفك هذا ةد وجكز في ذم الكجاوف المتساكووف ،  ذا كلي كؿح كاةد مياما ةكمن
، توكؿ في ةائط  ويؾ ك وف ةكـ ، ًلما كلوؾ ميل : هذا ظار الةػائط ، كووػكؿ 
ا خركف ًلما كلواـ : هذا ظار الةائط ، فكؿح كاةد مػف الػكجاوف ظاػر ك طػف 

ؾ السػماّ ، مػا كلويػا مياػا ظاػػر ، كهػك لمىػف فكةاػا مػف المّئكػض  طػػف((، كػذل
 

ًمػٍف ً ٍسػتىٍ رىؽو( كهػك كػؿح مػا غمػظ مػف الػدو اج ، ةػاؿ ا ػف كةاؿ الكاةدم : ((( (1(
مسػػعكد :  يخ ًػػرتـ  ال طػػائف فكوػػؼ  الظكاػػائر؟! كةػػاؿ   ػػك هروػػرة : هػػذه ال ىطػػائف 

 طػائف ًمػف  سػت رؽ فمػا الظػكاهر فكوؼ  الظاائر ؟! كةوؿ لسعود  ف ج وػر : ال
ـي يىٍعسه مكا  يٍخًعيى لىايػـ ملػف ةيػركًة  ىٍعػويفو  ؟ فواؿ : هذا مما ةاؿ ا تعال  : (فىّ تىٍعمى

                                                 

كويظػػػر : زاد المسػػػور فػػػي عمػػػـ التعسػػػور ج ػػػف  ِْْ-ُْْ( تعسػػػور غروػػػب الوػػػر ف ص 1(
 ُّٓ-ُّْ/ٕالجكزم 
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(}السػػجدة :  ػػاييكا وىٍعمىميكفى ػػا كى ػػزىاّ ً مى { كةػػاؿ ا ػػف ع ػػاس : كصػػؼى ال طػػائف ُٕجى
كةػػػاؿ  (1( هر((كتػػػرؾى الظػػػكاهر ؛ ييكػػػل لػػػوس فػػػي ايرض  ةػػػد وعػػػرؼ مػػػا الظػػػكا

ذا كايػت ال طػائف  الزمخ رم : ((( ىطىاًئيياىا ًمٍف ً ٍستىٍ رىؽو( ((مف دو اج ذخػوف ، كاع
مف ا ست رؽ فما ظيحؾ  الظكاهر ؟! كةوؿ : ظاائرها مف سيدس ، كةوؿ : مف 

كةاؿ ا ف عطوػض : ((كركم فػي الةػدوث  يكػل ةوػؿ لرسػكؿ ا ، صػم   (2( يكر((
ال طائف (ًمٍف ً ٍستىٍ رىؽو( فكوػؼ الظػكاهر ؟ ةػاؿ : هػي مػف ا عمول كسمـ : هذه 

 يكر وتأي ، كا ست رؽ ما خ ف كةسف مف الدو اج ، كالسػيدس مػا رٌؽ ميػل((

ك عػػػػد  ف يوػػػػؿ الورط ػػػػي ةػػػػكؿ مػػػػف توػػػػدـ مػػػػف المعسػػػػروف ، ةػػػػاؿ : ((كعػػػػف  (3(
الةسػػػف :   طائياػػػا مػػػف  سػػػت رؽ ، كظكاهرهػػػا مػػػف يػػػكر جامػػػد ، كعػػػف الةسػػػف 

ػػا :  ال طػػائف هػػي الظػػكاهر ، كهػػك ةػػكؿ العػػركاّ ، كركم عػػف ةتػػادة...ك يكر  وإن
ا ػػف ةتو ػػض كغوػػره هػػذا ، كةػػالكا : ج وكػػكف هػػذا  ٌج فػػي الػػكجاوف المتسػػاكووف  ذا 
ػػػا ، كالةػػػائط  ويػػػؾ ك ػػػػوف ةػػػكـ ، كعمػػػ  ذلػػػؾ  مػػػػر  كلػػػي كػػػٌؿ كاةػػػد ميامػػػػا ةكمن

ا ػػؿ الظاػػائر عمػػ  :  ((كالةػػؽ  فك ال طػػائف هيػػا موةػػاؿ ا لكسػػي   (4( السػػماّ((
كةاؿ ا ف عا ػكر : ((كال طػائف جمػع  طايػض  كسػر ال ػاّ  (5( الكجل المعركؼ((

، كهػػي م ػػتوض مػػف الػػ طف إػػٌد الظاػػر مػػف كػػؿل  ػػيّ ، كهػػك هيػػا مجػػاز عػػف 
ايسػػػعؿ ، ووػػػاؿ لمجاػػػض السػػػعم   طػػػف ، كلمجاػػػض العموػػػا ظار...ف طايػػػض الذػػػكب 

ة  كسر الظاّ ، كمػف كّماػـ : داخمل كما ج و دك ميل ، كإٌد ال طايض الًظاار 
 فر ػػػيي ظاػػػرى  مػػػره ك طيىػػػل ،  م : عّيوتػػػل كسػػػركه ،  ػػػ اٍت العّيوػػػض  ظاػػػػر 

                                                 

 ِِٕ-ِِٔ/ْ( الكسوط في تعسور الور ف المجود 1(

 ُْْ/ْ( الك اؼ 2(

كويظػػر :  يػػكار التيزوػػؿ لم وإػػاكم  ِّّ/ٓ( المةػػرر الػػكجوز فػػي تعسػػور الكتػػاب العزوػػز3(
 ُُٔٗكمدارؾ التيزوؿ لميسعي ص ُْٕ/ٓ

 َُْ/ُٕ( الجامع يةكاـ الور ف 4(

 ُُٕ/ُْ( ركح المعايي 5(
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العػػػػراش ، كالسػػػػٌر  ػػػػ طف العراش...فال طايػػػػض : هػػػػي الذػػػػكب الػػػػذم ويجعػػػػؿ عمػػػػ  
العراش ، كالظاارة : الذكب الػذم ويجعػؿ فػكؽ ال طايػض ؛  لوظاػر لرؤوػض الػداخؿ 

سف مف ال طايض فػي العػراش الكاةػد...فالمعي  هيػا : لم وت ، فتككف الظاارة  ة
 فك  طػػائف فػػرش الجيػػض مػػف  سػػت رؽ ، فػػّ تسػػاؿ عػػف ظاائرهػػا فإيكاػػا  جػػكد مػػف 

 (1(ذلؾ((
فمصيؼ ايإداد استيد في جعؿ ال طائف كالظاائر مف ايإداد  ل   
ةػػكؿ العػػركاّ ، كةػػد ت ػػوكف إػػعؼ ةكلػػل ، كةػػد  يكػػره جماػػكر المعسػػروف ، ككوػػؼ 

ٌ  ايخػػػذ  وػػػكؿ العػػػٌراّ ؛ يفك ايخػػػذ  ػػػل وومػػػب التعسػػػور الصػػػةو  كالمعيػػػ  وصػػػ
ػػػا عمػػػ  عوػػػب ، كومغػػػي  ( ىطىاًئيياىػػػا ًمػػػٍف ً ٍسػػػتىٍ رىؽو(المػػػراد فػػػي ةكلػػػل تعػػػال  :  ر سن

الةكمض التي جػاّت مػف ذكػر ال طػائف  مػف دكف الظاػائر عمػ  يةػك مػا   وكيػل 
 ا ف ةتو ل كغوره 

عد( ةرؼ مف ايإداد ، وككف  معي  : ((ك( ةاؿ   ك  كر بعد : -ٓ
التاخور، كهك الذم وعامل الياس ، كج وةتاج مع  ارتل  ل  ذكر  ػكاهد لػل ، 

لىوىٍد كىتىٍ يىا ًفي الزك يكًر ًمف  ىٍعًد الػذلٍكًر  ىفك كوككف  معي  ة ؿ ، ةاؿ ا تعال  : ( كى
(}ايي واّ :  كفى اًلةي { فمعياه عيد  عض الياس : َُٓايٍرضى وىًرذياىا ًع ىاًدمى الصك

ٍمونػػا  ىـً السكػػمىاّ  ىيىاهىػػا }: مػػف ة ؿ...كةػػاؿ ا عػػزك كجػػؿك  فىػػعى ِٕ( ى ىيػػتيـٍ  ى ىػػدح خى { رى
ػػٍمكىاىا فىسىػػككاهىا } اهىا }ِٖسى ػػةى { كىايٍرضى  ىٍعػػدى ذىًلػػؾى ِٗ{ كى ىٍغطىػػشى لىٍومىاىػػا كى ىٍخػػرىجى إي

اهىا(}اليازعػػػات :  ض ة ػػػؿ ذلػػػؾ دةاهػػػا ؛ يفك ا خمػػػؽ { فمعيػػػاه : كاير َّدىةى
  (2( ايرض ة ؿ السماّ{((

لىوىػٍد كىتىٍ يىػا ًفػي الزك يػكًر ًمػف  ىٍعػًد الػذلٍكًر (جػاّ فػي تعسػور ةكلػل تعػال   :  كى
( ((عيػ   ػالز كر كتػب ايي وػاّ كٌماػا التػي  كفى ػاًلةي  ىفك ايٍرضى وىًرذياىا ًع ىػاًدمى الصك

                                                 

 ِْٗ/ِٕ( التةرور كالتيكور 1(

 ٕٗالعرب ي ي الطولب ص كايإداد في كّـ  ٕٔ-ٕٓ( ايإداد ص2(
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ـٌ الكتاب التي عيده في السماّ(( يزلاا ا عمواـ ، كعي   ال ذكر  
كهذا هك (1( 

كهػػذا التعسػػور هػػك الػػذم اختػػاره  (2( ةػػكؿ سػػعود  ػػف ج وػػر ، كمجاهػػد كغورهمػػا((
الط ػػرم فوػػاؿ : ((ك كلػػ  هػػذه ايةػػكاؿ عيػػدم  الصػػكاب فػػي ذلػػؾ مػػا ةالػػل سػػعود 
 ف ج ور كمجاهد كمف ةاؿ  وكلامػا فػي ذلػؾ ، مػف  فك معيػاه : كلوػد كت يػا فػي 
ـٌ الكتػػػاب الػػػذم كتػػػب ا كػػػٌؿ مػػػا هػػػك كػػػائف فوػػػل ة ػػػؿ خمػػػؽ  الكتػػػب مػػػف  عػػػد  

الز ػػػػػكر هػػػػػك الكتػػػػػاب ،  ووػػػػػاؿ ميػػػػػل : ز ػػػػػرتي  السػػػػػماكات كايرض ، كذلػػػػػؾ  فك 
كةػػػػػاؿ الزجػػػػػاج : ((الز ػػػػػكر جموػػػػػع الكتػػػػػب : التػػػػػكراة  (3( الكتػػػػػاب :  ذا كت تػػػػػل((

؛ يفك الز ػػكر كالكتػاب  معيػػ  كاةػد ، كالمعيػػ  : كلوػد كت يػػا  كا يجوػؿ كالعرةػاف
كةػاؿ الكاةػدم : ((كةكلػل تعػال  :  (4( في الكتػب مػف  عػد ذكريػا فػي السػماّ ((

لىوىٍد كىتىٍ يىا ًفي الزك يكًر( وعيي جموع الكتب الميزكلض مف السماّ (ًمف  ىٍعًد الذلٍكر( كى (
 (5(مف  عد ذكريا في السماّ((

ٍمونػػا  ىـً السكػػمىاّ  ىيىاهىػػا } ػػا ( ىٍعػػدى( فػػي ةكلػػل تعػػال  : ( ى ىيػػتيـٍ  ى ىػػدح خى { ِٕ مك
ػػٍمكىاىا فىسىػػككاهىا } فىػػعى سى اهىا }{ كى ىٍغطىػػشى لىوٍ ِٖرى ػػةى { كىايٍرضى  ىٍعػػدى ِٗمىاىػػا كى ىٍخػػرىجى إي

اهىا( فاي عم   ا اا ، كما و دك هذا مف سواؽ هذه ا وات كظاهرها ،  ذىًلؾى دىةى
( فوػاؿ  ةاؿ الط رم : ((اختمؼ  هؿ التاكوؿ فػي معيػ  ةكلػل تعػال  : ( ىٍعػدى ذىًلػؾى

ايرض   عإػػاـ : ديةوػػت ايرض مػػف  عػػد خمػػؽ السػػماّ...كذلؾ  فك ا خمػػؽ
ـك استكل  ل  السماّ فسكاهفك س ع   اةكاتاا مف غور  ف ودةكها ة ؿ السماّ ، ذ
ًلػػػػػؾى  ـك دةػػػػػا ايرض  عػػػػػد ذلػػػػػؾ ، فػػػػػذلؾ ةكلػػػػػل : (كىايٍرضى  ىٍعػػػػػدى ذى سػػػػػماكات ، ذػػػػػ

                                                 

 ُُِ/ُٕ( جامع ال واف عف تاكوؿ  م الور ف  لمط رم 1(

 ُُِ/ُٕ( جامع ال واف  2(

 ُِِ/ُٕ( جامع ال واف  3(

عرا ل 4(  َّّ/ّ( معايي الور ف كاع

 ِْٓ/ّ( الكسوط في تعسور الور ف المجود 5(
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اهىا((( اهىػا(كةاؿ الكاةدم : (( (1( دىةى (  عد خمؽ السماّ (دىةى  (كىايٍرضى  ىٍعدى ذىًلؾى
( كةاؿ ا ف عطوض : ((كةكلل تعال  :  (2( سطاا مف الدةك(( (كىايٍرضى  ىٍعدى ذىًلؾى

متكٌجل عم   فك ا تعال  خمؽ ايرض كلـ ودةاا ، ذـ استكل  لػ  السػماّ  ، 
ـك دةػا ايرض  عػد ذلػؾ(( كةػاؿ ا ػف الجػكزم : (3( كهي دخاف فخمواا ك ياها ، ذ

ا (  م :  عد خمؽ السماّ (دىةى  م :  سػطاا ، ك عػضه  هىا((((كىايٍرضى  ىٍعدى ذىًلؾى
ًموػػػػػت ة ػػػػػؿ السػػػػػماّ ، وػػػػػزعـ  فك ( عػػػػػد( هػػػػػا هيػػػػػا  معيػػػػػ   ووػػػػػكؿ :  فك ايرض خي
(ة ػػػؿ(... ك عإػػػاـ ووػػػكؿ : هػػػي  معيػػػ  (مػػػع(...كج ومتيػػػع  ف تكػػػكف ايرض 

موت  ـك ديةوت  عد كمػاؿ السػماّ((خي ((ةكلػل  :كةػاؿ الورط ػي  (4( ة ؿ السماّ ، ذ
اهىا ػػػةى ها ك مسػػػاا ، ك إػػػاؼ تعػػػال  : (كى ىٍخػػػرىجى إي (  م :   ػػػرز ياارهػػػا كإػػػّك

الإػػػة   لػػػ  السػػػماّ ،  كمػػػا  إػػػػاؼ  لواػػػا الموػػػؿ ؛ يفك فواػػػا سػػػ ب الظػػػػّـ 
اهىػػػا(  سػػػطاا ،  ًلػػػؾى دىةى كالإػػػواّ ؛  غػػػركب ال ػػػمس كطمكعاػػػا (كىايٍرضى  ىٍعػػػدى ذى

كةاؿ ا ف عا كر : (( م :  عػد  (5( كهذا و ور  ل  ككف ايرض  عد السماّ((
اّ خمؽ ايرض مدةكة...كهذه ا وض  ظاػر فػي الدجلػض عمػ   فك  عد خمؽ السم

ًموت  عد السماكات((   (6(ايرض خي
كالػػدلوؿ عمػػ  خمػػؽ ايرض  عػػد السػػماّ  يكػػل سػػ ةايل ةػػٌدـ فػػي مكاإػػع 
مىػػػؽى  ـي المٌػػػلي الكػػػًذم خى كذوػػػرة خمػػػؽ السػػػماّ عمػػػ  ايرض كوكلػػػل تعػػػال  : (ً فك رى ككيػػػ

(}ايعراؼ : السكػمىاكىاًت كىايىٍرضى ًفػ ـٍ تىػػرى  ىفك ْٓي ًسػػتكًض  ىوكػاـو { كةكلػل تعػػال  : ( ىلىػ

                                                 

 ٕٓ/َّ( جامع ال واف 1(

 ُِْ/ْ( الكسوط في تعسور الور ف المجود 2(

 ّْْ/ٓ( المةرر الكجوز في تعسور الكتاب العزوز 3(

 ُٕٗ/ٖ( زاد المسور في عمـ التعسور 4(

 ُٕٓ/ُٗ( الجامع يةكاـ الور ف 5(

 ٕٕ/َّ( التةرور كالتيكور 6(
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مىؽى السكمىاكىاًت كىايىٍرضى ً اٍلةؽل(}  راهوـ :  { كةكلل تعػال  : (المكػلي الكػًذم ُٗالٌملى خى
(}الطّؽ :  ًمفى ايٍرًض ًمٍذمىايفك مىؽى سىٍ عى سىمىاكىاتو كى  {ُِخى

ختػار مػف لػدف ك ػار المعسػروف فػي كػّ فإذا  كاف التعسور ايص  كالم
ال اهدوف ، ووإي  جعؿ ( عد( فواما عمػ   ا اػا ، فمػا الػداعي  عػد ذلػؾ  لػ  

  دراج ( عد( إمف ايإداد ؟! 
((ةاؿ   ك  كر  ف ايي ارم : ((ك( عض( ةرؼ مف بعض : -ٔ

ايإداد وككف  معي   عض ال يّ ، ك معي  كٌمل ، ةاؿ  عض  هؿ المغض 
{ ّٔفي ةكؿ ا تعال  : (كىيي ىولفى لىكيـ  ىٍعضى الكًذم تىٍختىًمعيكفى ًفوًل(}الزخرؼ : 

 معياه : كٌؿ الذم تختمعكف فول ، كاةتج  وكؿ ل ود   
اا     ك وعتمٍؽ  عضى اليعكس ًةماميااتىركاؾي    مكيض  ذا لـ  رإى

معياه :  ك وعتمٍؽ كؿك اليعكس ًةمامياا ؛ ييكل ج وسمـ مف الًةماـ  ةد ، 
 كالًةماـ هك الودر ، كةاؿ ا ف ةوس : 

ريؽي   مف دكف صعراّ في معاصماا    ًلوفه كفي  عض م واا خي
عم  الكٌؿ   دنا ، كةاؿ في  كةاؿ غوره :  عض لوس مف ايإداد ، كج ووع

ري مف  ةكلل عز كجؿ : (كىيي ىولفى لىكيـ  ىٍعضى الكًذم تىٍختىًمعيكفى ًفوًل( ما  ةإي
اختّفكـ ؛ يفك الذم  غوب عيل ج  عممل ، فكةعٍت ( عض( في ا وض عم  
الكجل الظاهر فواا ، كةاؿ في ةكؿ ل ود : ( ك وعتمٍؽ  عضى اليعكس ًةمامياا( 

مٍؽ يعسي ًةمامياا ؛ يفك (يعسي( هي  عض اليعكس ، كلـ ووصد في  ك وعت
ريؽي(  هذا ال وت ةصد غوره ، كةالكا في ةكؿ ا ف ةوس : (كفي  عض م واا خي
 ذا استيةسف مياا في  عض ايةكاؿ هذا كيًجد في م واا ، كر ما كاف غور 
هذا مف الم ي  ةسف ميل فػ( عض( دخمت لمت عوض كالتخصوص ، كلـ 

  (ُ( صد  اا ةصد العمكـ((وو
                                                 

 ُُٖ-ُُٕ( ايإداد في المغض ص  ُ(
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ا :  ةاؿ الخموؿ : (( عض كٌؿ  يّ : طائعض ميل ، ك عكإتل ت عوإن
ّن(( كةاؿ  (ِ( كةاؿ العارا ي : (( عض ال يّ : يووض كملل(((ُ( ذا فركةتل  جزا

الراغب : (( عض ال يّ جّز ميل ، كوواؿ ذلؾ  مراعاة كؿٍّ ؛ كلذلؾ ووا ىؿ 
ةيٍميىا  ل كؿا ، فوواؿ :  عإل ككمٌ  ل ، كجمعل   عاض  ةاؿ عز كجؿ : (كى

(}ال ورة :  ـٍ ًل ىٍعضو عىديكا كي للي  ىٍعضى ّٔاٍهً طيكٍا  ىٍعإي كىذىًلؾى ييكى { كةاؿ تعال  : (كى
ا(}اييعاـ :  كيـ ُِٗالظكاًلًموفى  ىٍعإن وىٍمعىفي  ىٍعإي { كةاؿ تعال  : (كى

ا(}العيك كت :   هؿ اليةك عم   فك ك((ةاؿ ذعمب :  جمع  (ّ({((ِٓ ىٍعإن
كةاؿ الكعكم : (ال عض : هك  (ْ( ال عض  يّ مف  يّ  ك مف   واّ((

 (ٓ(طائعض مف ال يّ ، كةوؿ جّز ميل((
 ) ـٍ مىٍوكي ـى عى رل ةاؿ   ك ع ودة في ةكلل تعال  : (كىييًةؿك لىكيـ  ىٍعضى الكًذم ةي

 :(( عض : وككف  وئنا مف ال يّ ، كوككف كؿك ال يّ ، ةاؿ ل ود 
اا     ك وعتمٍؽ  عضى اليعكس ًةماماا      تىركاؾي  مكيض  ذا لـ  رإى

فّ وككف الًةماـ ويزؿ   عض اليعكس ، فويذهب ال عض ، كلكيكل واتي عم  
اّ ًعوسى  ً اٍل ىوليىاًت ةىاؿى ةىٍد ًجٍئتيكيـ  (ٔ( الجموع(( لىمكا جى كةاؿ في ةكلل تعال  : (كى

(}الزخرؼ : ً اٍلًةٍكمىًض كىيي ىولفى  { ((ال عض ها هيا ّٔلىكيـ  ىٍعضى الكًذم تىٍختىًمعيكفى
 الكٌؿ ، ةاؿ ل ود : 

اا     ك وعتمٍؽ  عضى اليعكس ًةماماا      تىركاؾي  مكيض  ذا لـ  رإى
                                                 

 . َٖ( العوف ص  ُ(

 .َٔ/ُ( دوكاف ايدب  ِ(

 .ٗٓ( المعردات ص  ّ(

 ْٓ-ّٓعوكمي ص ( المص اح الميور لم ْ(

 َِّ( الكموات ص  ٓ(

 ْٖ( مجاز الور ف ص  ٔ(
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كةاؿ   ك الطولب المغكم :  (ُ( المكت ج وعتمؽ  عض اليعكس دكف  عض((
جّز مف  جزائل ، كةد جاّ ((كمف ايإداد ةاؿ ايصمعي :  عض ال يّ : 

  عض ال يّ ،  معي  كملل ، ك ي د :
ّي ك عضي ال وب ًع تيكما      عض ما فوكما  ذ ًع تما عىكىرم      (ِ(لكج الةوا

ةاؿ : ورود : لكج الةواّ كال وبي ؛ يفك ال وب ج وت عكض ، كويركل : لكج 
 (ّ( الةواّ ك عض الدلوف ، كالمراد الدلوف كٌمل((

جعؿي (لكج الةواّ ك عض ال وب(  معي  : (لكج الةواّ كال وب(  
وعي   يكل جعؿ ( عض( في هذا ال اهد زائدة كلوس  معي  كٌؿ ، ك( عض( 
هيا كما هي عم  معياها ؛ يفك المراد في الةوووض : لكج الةواّ ك عض ما 

الكةار وكج ل ال وب ، كما وكج ل ال وب عم  صاة ل  مكر مياا : الص ر ، ك 
، كالةواّ ، كالةمـ ، فكايت ( عض( عم   ا اا ، ككذلؾ الركاوض ايخرل : 
لكج الةواّ ك عض الدلوف ،  م : لكج الةواّ ك عض ما وامر  ل الدلوف الذم 
مف  ويل : الععك عف المسيّ ، ككوؼ وص  جعؿ ال عض  معي  الكٌؿ في 

ر : لكج الةواّ ككؿح ال وب ال اهد المذككر ؟ ييكل كوؼ وص   ف وككف التودو
، كلكج الةواّ ككؿح الدلوف ؟! فاستعماؿ (كٌؿ( في ال وت ج معي  لل ، كما  يكل 
 ذا صٌ   ف وواؿ : كؿح ال وب ، ككؿح الدلوف ، ص ك  ف وواؿ :  عض ال وب 

 ، ك عض الدوف ، فإذا صٌةت الكموض صٌةت ال عإوض .
ا ما ةالل   ك ع ودة فود ردك عمول ةكلل هذا عمكا ةالل ايصمعي ،  مك   

كذوركف ، ةاؿ الزجاج : ((ةاؿ   ك ع ودة معي  : (كىييًةؿك لىكيـ  ىٍعضى الكًذم 

                                                 

 ُِٓ( مجاز الور ف ص  ُ(

( ال وػػت لتمػػوـ  ػػف   ػػي  ػػف مو ػػؿ ، كهػػك وخاطػػب ا يتػػي عصػػر العوومػػي  اػػذا الوػػكؿ ،  ذ  ِ(
 هزئتا  ل كذكرتا  و ل كعىكىرىه ، ككاف  عكر ةوف استسواهما

 ٕٖ( ايإداد في كّـ العرب ص  ّ(
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رلـ عموكـ ، كهذا مستةوؿ في المغض  ( ةاؿ معياه : كٌؿ الذم ةي ـٍ مىٍوكي ـى عى رل ةي
 عض كالجّز ج كالتعسور ، كما عمول العمؿ ، فامكا استةالتل في المغض فإفك ال

ف الكؿك ، ك ي د في ذلؾ   ك ع ودة  وتنا غمط في معياه ، كهك ةكؿ ل ود :  ويكىكل
اا     ك وعتمٍؽ  عضى اليعكس ًةمامياا    تىركاؾي  مكيض  ذا لـ  رإى

ةاؿ :  ك وعتمٍؽ كؿك اليعكس ًةماماا ، كهذا كّـ تستعممل الياس ، ووكؿ 
يا  عرفؾ ، فاذا  يكما هك ت عوض صةو  ، الوائؿ :  عإيا وعرفؾ ، ورود :  

يكما جاّهـ عوس   تةموؿ ما كاف ةرامنا عمواـ ، ةاؿ ا عز كجؿ : (فىً ظيٍمـو  كاع
ـٍ طىول ىاتو  يًةمكٍت(}اليساّ :  مىٍوًا ٍميىا عى رك { كهي يةك َُٔملفى الكًذوفى هىاديكٍا ةى

ؿك لاـ الوتؿ ، كالسرةض ، ال ةـك كما وت عاا في التةروـ ، فامكا  ف وككف  ة
((كويركل :  ك ورت ٍط ،  (ِ(((يفك ذلؾ مةركـ عمواـ(( (ُ(كالزيا ، فمةاؿ((

كويركل :  ف وعتوي ، كمعي  وعتوي : وةت س ، ككذلؾ ورت ط ، وواؿ : 
 عتووتل عف ةاجتل ،  م : ة ستل ، كةكلل ( عضى اليعكس ًةمامياا(  راد يعسل 

كةاؿ ا ف سوده : (( عض ال يّ :  (ّ(لياس((؛ يفك يعسل  عض  يعس ا
طائعض ميل...كةوؿ :  عض ال يّ كٌمل ةاؿ ل ود :  ك وعتمٍؽ  عضى اليعكس 
ًةمامياا ، كلوس هذا عيدم عم  ما ذهب  لول  هؿ المغض ، مف  فى ال عض 
في معي  الكٌؿ ، هذا يوض ، كج دلوؿ في هذا ال وت ؛ ييكل  يكما عي    عض 

كةاؿ الت روزم : ((ووكؿ :  ترؾ ايمكيض  ذا ر وت فواا ما  (ْ(ل((اليعكس يعس

                                                 

عرا ل  ُ(  ٕٓ/ْكويظر : الجامع يةكػاـ الوػر ف لمورطػي  َّٓ-ّْٗ/ُ( معايي الور ف كاع
  ْٖٕ/ِكال ةر المةوط لأيدلسي 

  ْٖٕ/ِ( ال ةر المةوط لأيدلسي  ِ(

 ٔٓرةـ ال وت في المعموض  ِْٔ(  رح الوصائد الس ع الطكاؿ الجاهموات ص  ّ(

 ُْْ/ُ( المةكـ كالمةوط ايعظـ  ْ(
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كةاؿ  (ُ( وكره ،  ٌج  ف ودركيي المكت فوة سيي...ك راد  اليعكس يعسل((
(}الزخرؼ :  الراغب : ((ةاؿ   ك ع ودة : (كىيي ىولفى لىكيـ  ىٍعضى الكًذم تىٍختىًمعيكفى

ت ٍط  عضى اليعكس ًةمامياا ، {  م : كؿح الذم ، كوكؿ ال اعر :  ك ور ّٔ
كفي ةكلل هذا ةصكر يظر ميل ، كذلؾ  فك اي واّ عم   ر عض  إرب : 
إرب في  وايل معسدة ، فّ وجكز لصاةب ال روعض  ف و ويل ، ككةت 
الووامض ككةت المكت ، كإرب معوكؿ ومكف لمياس  دراكل مف غور 

  رع ، كإرب  ي ي...كإرب وجب عمول  وايل كاصكؿ ال رعوات المختصض
ذا اختمؼ الياس في  مر غور  ومكف الكةكؼ عمول  ما  ويل صاةب ال رع ، كاع
الذم وختصح  الي ي  وايل ، فاك مخوكر  وف  ف و ولف ، ك وف  ف ج و ولف ، 
ةس ما ووتإي اجتاادة كةكمتل ، فإذف ةكلل تعال  : (كىيي ىولفى لىكيـ  ىٍعضى الكًذم 

( لـ ور  د  ل كٌؿ ذلؾ ، كهذا ظاهر لمف  لو  العص وض عف يعسل ، تىٍختىًمعيكفى
ك مكا ةكؿ ال اعر :  ك ورت ٍط  عضى اليعكس ًةمامياا ، فإيكل وعيي  ل يعسل ، 
كالمعي  :  ٌج  ف وتداركيي المكتي ، لكف عركض كلـ وصرلح ، ةسب ما  يًيوٍت 

الي ي كاف ةد   م :  فك  (ِ( عمول جممض ا يساف في اج تعاد مف ذكر مكتل((
ةصد  ف و ولف لاـ  وئنا مف الذم وختمعكف فول ، كتعمكد  ف ج و ولف لاـ ذلؾ 
ـى  رل كٌمل ، كةاؿ ا ف عطوض في ةكلل تعال  : (كىييًةؿك لىكيـ  ىٍعضى الكًذم ةي
( : ((فمعظض ال عض عم  هذا متمكيض ، كةاؿ   ك ع ودة : ال عض في  ـٍ مىٍوكي عى

الكٌؿ ، كخطكاىه الياس في هذه الموالض ، ك ي د   ك ع ودة هذه ا وض  معي  
  اهدنا عم  ةكلل  وت ل ود (الكامؿ( :

                                                 

 َُٗئد الع ر ص (  رح الوصا ُ(

ك صػػػػػائر ذكم  َِٗ-َِٖ/ُكويظػػػػػر : عمػػػػػدة الةعػػػػػاظ لمةم ػػػػػي  ٗٓ( المعػػػػردات ص  ِ(
ػػػػا مػػػػا وػػػػيوّف كػػػػّـ الراغػػػػب ،  جك  فك  ِٗٓ-ِٖٓ/ِالتمووػػػػز  كالةم ػػػػي كالعوركز  ػػػػادم دائمن

العوركز  ػػادم ويوػػؿ كّمػػل مػػف دكف  ف ويسػػ ل  لوػػل  اجسػػـ  خػػّؼ الةم ػػي الػػذم ويسػػب  لوػػل 
 الب  كّمل في الغ
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اا     ك وخترـٍ  عضى اليعكس ًةمامياا   تىركاؾي  مكيض  ذا لـ  رإى
 (ُ( كلوست في ال وت لل ةجض ؛ يفك ل ودنا  راد يعسل ، فاك ت عوض صةو ((

آ  ىيزىؿى كةاؿ الزمخ رم في تعسور ةكلل تع ال  : (كى ىًف اٍةكيـ  ىٍويىايـ ً مى
ـٍ  ىف وىٍعًتييكؾى عىف  ىٍعًض مىا  ىيزىؿى الٌملي ً لىٍوؾى فىًإف  ـٍ كىاٍةذىٍرهي الٌملي كىجى تىتكً ٍع  ىٍهكىاّهي

(}المائدة :  ـٍ ا ويًرودي الٌملي  ىف ويًصو ىايـ ً  ىٍعًض ذيييكً ًا ـٍ  ىيكمى لكٍكٍا فىاٍعمى عيي : { ((وْٗتىكى
( مكإع  ـٍ رادة خّفل فكإع  (ً  ىٍعًض ذيييكً ًا  ذيب التكلي عف ةكـ ا ، كاع
ذلؾ ، ك راد  فك لاـ ذيك نا جمكض كذورة العدد ، ك فك هذا الذيب مع عظمل 
 عإاا ككاةد مياا ، كهذا ا وااـ لتعظوـ التكلي كاستسرافاـ في ارتكا ل ، 

ل ود :  ك ورت ٍط  عضى اليعكس كيةك ال عض في هذا الكّـ ما في ةكؿ 
ًةمامياا ،  راد يعسل((
ـٍ  ىف  (ِ(  ككذلؾ ال عض في ةكلل تعال  : (كىاٍةذىٍرهي

( لوست  معي  الكٌؿ ((كالصةو   فك  وىٍعًتييكؾى عىف  ىٍعًض مىا  ىيزىؿى الٌملي ً لىٍوؾى
كا ( عض( عم  ةالاا في هذه ا وض ، ك فك المراد الرجـ ،  ك الةكـ الذم كاي

ا  ىيزىؿى  (ّ( رادكه ، كلـ ووصدكا  ف وعتيكه عف الكٌؿ(( ((فواؿ : (عىف  ىٍعًض مى
( يفك الذم سالكه هك  مر جزئي ، سالكه  ف ووإي لاـ فول عم   الٌملي ً لىٍوؾى

 (ْ(خصكماـ فا   ميل((
) ـٍ مىٍوكي ـى عى رل  كةاؿ الةم ي : ((ةكلل تعال  : (كىييًةؿك لىكيـ  ىٍعضى الكًذم ةي

يكاا هيا  معي  (كٌؿ(   المراد  ػ( عض( مدلكلل ايصمي ، كةاؿ   ك ع ودة : كاع
 مستدًج  وكؿ ل ود :

اا     ك ورت ٍط  عضى اليعكس ًةمامياا   تىركاؾي  مكيض  ذا لـ  رإى
                                                 

 ُُْ/ُ( المةرر الكجوز ُ(

 ِٖٔ/ُ( الك اؼ  ِ(

 ِِِ/ِكويظر : زاد المسور  ُْٗ/ٔ( الجامع يةكاـ الور ف لمورط ي  ّ(

 ّٗٔ/ّ( ال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي  ْ(
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كةد ردك الياس عمول  ايكل كاف ومـز  ف وةؿك لاـ الر ا كالسرةض كالوتؿ ؛ ييكاا 
، فمك كاف المعي  : كييًةٌؿ لكـ كٌؿ الذم ةرلـ عموكـ ، كايت مةرمض عمواـ 

ا(  معي  (كٌؿ(  وكؿ  ؿك لاـ ذلؾ كمكل ، كاستدؿ  عإاـ عم   فك ( عإن يةى
يا    ةيايوؾى  عضي ال رل  ا خر (طرفض( :      ا ميذر  فيوتى فاستً ٍؽ  عإى

  هكف مف  عض
 خر : م :  هكف مف كٌؿ ال ر ، كاستدؿ  خركف  وكؿ ا 

ّن            فك ايمكر  ذا ايةداث د كرها   دكف ال وكخ ترل في  عإاا خمى
ّن ، كج ةاجض  ل   خراج المعظ عف مدلكلل مع  مكاف صةض   م : في كملاا خم
معياه ؛  ذ مراد ل ود   عض اليعكس يعسل هك ، كالت عوض في ال وتوف ا خروف 

 خر ج مف كملل ، ككذلؾ لوس كؿح  كاإ  ، فإفك ال رك  عإل  هكف مف  عضو 
 مر د كره ايةداث كاف فول خمؿ ،  ؿ ةد واتي تد وره  ةسف مف تد ور 

كةاؿ فومف جعؿ ( عض(  معي  (الكٌؿ( في ال وت ايخور كةكؿ  (ُ(ال وه((
 ال اعر عمرك  ف  يوىٍوـ  :

 ةد ودرؾ المتايلي  عضى ةاجتل    كةد وككف مع المستعجؿ الزلؿي 
 (ِ( : ((كج  درم كوؼ فامكا الكؿك مف ال وتوف ايخوروف(( 

وت وكف مما تودـ ذكره  فك جماهور  هؿ المغض كالتعسور  ككدكا  فك  
( عض( لوست مف ايإداد ، ك يكاا جاّت في كؿ  كاهدها الور يوض عم  

  ا اا 
ةاؿ   ػك  كػر : ((كا ػتروتي ةػرؼ مػف ايإػداد ، البيع كالشرا  : -ٕ

ّى عمػػػ  معيػػػ  ة إػػػتل ك عطوػػػتي ذميػػػل ، كهػػػك المعيػػػ  و وػػػاؿ : ا ػػػتروتي ال ػػػي
 يٍكلىػػًئؾى المعركؼ عيد الياس ، كوواؿ : ا ػتروتل :  ذا  عتػل ، ةػاؿ ا تعػال  : (

                                                 

 َِْ/ّ( الدر المصكف  ُ(

 ْْٕ/ٗ( الدر المصكف  ِ(
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ّىلىضى ً اٍلايػػػػدىل(}ال ورة :  ػػػػ كيٍا الإك { ةػػػػاؿ جماعػػػػض مػػػػف المعسػػػػروف : ُٔالكػػػػًذوفى اٍ ػػػػتىري
ػػف  ذػػر  ػػوئنا معيػاه :  ػػاعكا الإػػّلض  الاػػدل ،  كةػػاؿ  عػػض  هػؿ المغػػض : كػػؿح مى

عمػػػػػ   ػػػػػيّ ، فػػػػػالعرب تجعػػػػػؿ ا وذػػػػػار لػػػػػل  ميزلػػػػػض  ػػػػػرائل...كوواؿ :  ػػػػػروتي 
ػف وىٍ ػًرم يىٍعسىػلي اٍ ًتغىػاّ  ًمػفى اليكػاًس مى ّى :  ذا  عتل ، ةػاؿ ا عػز كجػؿ : (كى ال ي

اًت الٌمًل(}ال ورة :                              (1({((َِٕمىٍرإى
: (ك عػػتي مػػف ايإػػداد ، ووػػاؿ :  عػػتي ال ػػيّ ، عمػػ  المعيػػ   كةػػاؿ

((كمػف :كةػاؿ   ػك الطولػب (2( المعركؼ عيد الياس ، ك عتي ال يّ  ذا ا تعتػل((
ا  ذا ا تروتل(( ّى  ذا  عتل...ك عتل  وإن   (3( ايإداد ال وع ، وواؿ :  عتي ال ي

، كج ت ػع  ةاؿ الخموؿ : ((كالعرب توكؿ :  عتي ال يّ  معي  ا ػتروتل
ّى (ْ(  معيػػ  ج ت ػػتًر ، كاج توػػاع اج ػػتراّ(( كةػػاؿ ا ػػف فػػارس : (( ػػروتي ال ػػي

كا ػػتروتل :  ذا  خذتػػل مػػف صػػاة ل  ذميػػل ، كر كمػػا ةػػالكا :  ػػروتي :  ذا  عػػتي ، 
ـى مىٍعديكدىةو(}وكسؼ :  ٍكهي ً ذىمىفو  ىٍخسو دىرىاًه     (5({((َِةاؿ ا تعال  : (كى ىرى

ملي الم ترم كال ائع  اسـ كاةد ؛ يفك كؿ كاةد مياما ك(( يكما سي  
 واخذ  وئنا كوعطي  وئنا ؛ فمتماذماما مف هذا الكجل ا تركا في اجسـ الكاةد((

فػ((ال راّ كال وع وتّزماف فالم ترم دافع الذمف ك خذ الميٍذمىف كال ائع دافع  (ٔ(
اراة  ياضٍّ كسمعض ، فامكا  ذا الميٍذمىف ك خذ الذمف ، هذا  ذا كايت الم اوعض كالم 

ككر كؿح مياما م ترونا ك ائعنا، كمف هذا  كايت  ىٍوعى سمعض  سمعض ص   ف ويتىصى

                                                 

 ِّٓكويظر : ايإداد في كّـ العرب ص  ٓٓ( ايإداد ص 1(
 ٓٓ( ايإداد ص 2(

   ٔٓ( ايإداد في كّـ العرب ص 3(

 . ٕٗ( العوف ص  ْ(

 ُُِكويظر ص  ْٕٕ( مواووس المغض ص 5(

 . ٕٓ-ٔٓ( الكجكه كاليظائر لمعسكرم ص ٔ(
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الكجل صار لعظ ال وع كال راّ ويستعمؿ كؿح كاةد مياما في مكإع ا خر، 
  (ُ(ك روتي  معي   عتي  كذر ، كا تعتي  معي  ا تروتي  كذر((

إاد في دجلتػي ال وػع كال ػراّ ةػد ةصػؿ فػي  ذا كاف هذا التداخؿ كالت
كّـ ال  ر فإيكل لـ وةصؿ في كػّـ ا ، كةػكؿ مصػيؼ ايإػداد المػذككر : 

ّىلىضى كووػػاؿ : ا ػػتروتل :  ذا  عتػػل ، ةػػاؿ ا تعػػال  : ( ػػ كيٍا الإك  يٍكلىػػػًئؾى الكػػًذوفى اٍ ػػتىري
:  ػػػاعكا الإػػػّلض { ةػػػاؿ جماعػػػض مػػػف المعسػػػروف : معيػػػاه ًُٔ اٍلايػػػدىل(}ال ورة : 

كهـ ك ور ككاإ  ؛ يفك مف الكاإػ  جػًدا  فك المػراد مػف اج ػتراّ  (2( الادل((
هيا اج تراّ المعػركؼ ، فػّ خػّؼ كج جػداؿ فػي  فك المػراد :  ػاعكا الاػدل ، 
كلػػوس :  ػػاعكا الإػػّلض ، كمػػا  يلػػي لػػـ  جػػد معسلػػرنا ة مػػل ةػػاؿ مػػا ادعػػاه كيسػػ ل 

ـك يعػػتاـ ا  ، فوػػاؿ َُٓؿ المتػػكف   لػػواـ ، فوػػد ةػػاؿ مواتػػ ق فػػي تعسػػوره : ((ذػػ
ّىلىضى ً اٍلايدىل(}ال ورة : (س ةايل :  كيٍا الإك { كذلؾ  فك الواكد ُٔ يٍكلىػًئؾى الكًذوفى اٍ تىري

كجدكا يعت مةمد صػم  ا عموػل كسػمـ فػي التػكراة ة ػؿ  ف وي عػث فػآميكا  ػل ، 
ػػا  يعػػث ، مةمػد صػػم  ا عموػػل كظيػكا  يكػػل مػػف كلػد  سػػةاؽ عموػػل  السػّـ ، فممك

كسػػمـ ، مػػف العػػرب مػػف كلػػد  سػػماعوؿ عموػػل السػػّـ كعػػركا  ػػل ةسػػدنا ، كا ػػتركا 
الإّلض  الادل ، ووكؿ  اعكا الادل الذم كايكا فول مف ا وماف  مةمد صم  
ا عموػػػل كسػػػمـ ة ػػػؿ  ف وي عىػػػث  الإػػػّلض التػػػي دخمػػػكا فواػػػا  عػػػد مػػػا  يًعػػػث مػػػف 

ـ  مةمد صم  ا  عموػل كسػمـ ، ف ػئس التجػارة ، فػدلؾ ةكلػل سػ ةايل : تكذو ا
))) مىا كىاييكٍا ميٍاتىًدوفى ـٍ كى تياي ارى ً ةىت تلجى (فىمىا رى
)3)  

كهػػذا هػػػك التػػداخؿ الػػػذم وةصػػػؿ  ػػوف ال وػػػع كال ػػراّ ، فػػػالمعي  كاةػػػد 
ل كاليتوجػض كاةػػدة سػكاّ ةوػػؿ : ا ػتركا الإػػّلض  الاػدل ،  ك ةوػػؿ :  ػاعكا الاػػد

                                                 

لػػػ  هػػػذا وػػػذهب َََ، ك((اليػػػاضح مػػػف المػػػاؿ ِٗٔ( المعػػػردات ص ُ( مػػػا كػػػاف عوينػػػا ، كاع
 . ّٕٖالعوااّ في الياض(( مواووس المغض ص 

  ٓٓايإداد ص ( 2(
 ّٓ-ّْ/ُ( تعسور مواتؿ 3(
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 الإػػػّلض ، فػػػالمراد فػػػي كػػػػّ التع وػػػروف :  يكاػػػـ  عطػػػػكا الاػػػدل ك خػػػذكا مكايػػػػل 
الإّلض ،  ك  خذكا الإّلض ك عطكا مكاياا الادل ، كلـ وتطركؽ العركاّ ، ك  ك 

 يٍكلىػػًئؾى الكػًذوفى (ع ودة ، كايخعػش   لػ  تعسػور هػذه ا وػض ، كةػاؿ ا ػف ةتو ػض : ((
ّىلىضى  ً  ػػػ كيٍا الإك اٍلايػػػدىل(  م : اسػػػت دلكا ، فاصػػػؿ هػػػذا  فك مػػػف ا ػػػترل  ػػػوئنا اٍ ػػػتىري

 م :  ٌياػػـ اسػػت دلكا الإػػّلض  الاػػدل ، كمػػا ةػػاؿ  (1(  ػػيّ فوػػد اسػػت دؿ ميػػل((
(}ال ورة :  ٍوره  {                                       ُٔتعال  : ( ىتىٍستىٍ ًدليكفى الكًذم هيكى  ىٍديى  ً الكًذم هيكى خى

 يٍكلىػػًئؾى (كةد ذكر الط رم  فك المعسروف  جمعكا عم   ف ةكلل تعال  :  
ّىلىضى ً اٍلايػػدىل( وعيػػي  يكاػػـ : (( ػػاعكا هػػداهـ الػػذم كػػايكا عموػػل  ػػ كيٍا الإك الكػًذوفى اٍ ػػتىري

 م :  جمعػػكا عمػػ   فك المعيػػ  : ا ػػتركا  (2(  إػػّلتاـ ةتػػ  اسػػت دلكها ميػػل((
                                                                                         الإّلض  الادل           

ّىلىضى (كةػػػاؿ الزجػػػاج : ((كةكلػػػل عػػػز كجػػػؿك :  ػػػ كيٍا الإك  يٍكلىػػػػًئؾى الكػػػًذوفى اٍ ػػػتىري
ً اٍلايدىل( كمعي  الكّـ  فك كؿك مف ترؾ  وئنا كتمسكؾ  غوره فػالعرب توػكؿ لمػذم 

فاػػؤجّ ةػػد تمسػػككا  الإػػّلض ؛ كلاػػذا ةػػاؿ تعػػػال  :  (3(  ػػل ةػػد ا ػػتراه((تمسكػػؾ 
ّىلىضى(  كيٍا الإك  (اٍ تىري

فاػػؤجّ  سػػاطوف التعسػػور ة مػػل ةػػد  جمعػػكا عمػػ   فك المػػراد مػػف اج ػػتراّ 
ّىلىضى( اج ػتراّ المعػركؼ ، كهػذا مػا  جمػع عموػل  كيٍا الإك في ةكلل تعال  : (اٍ تىري

ا  هؿ التعسور  كيٍا ( عده ، ةاؿ الكاةدم : ((ةكلل تعال  :  وإن  يٍكلىػًئؾى الكًذوفى اٍ تىري
ّىلىضى ً اٍلايػػدىل( ةوووػػػض اج ػػتراّ اجسػػػت داؿ ، كالعػػرب تجعػػؿ مػػػف  ذػػر  ػػػوئنا  ػػ الإك

                                                 

 ِْ( تعسور غروب الور ف ص 1(

 ُٕٓ/ُ( جامع ال واف 2(

عرا ل 3(  ٖٖ/ُ( معايي الور ف كاع
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ـك  ػػػػراّ كج  وػػػػع  ف لػػػػـ وكػػػػف  ذىػػػػ عمػػػػ   ػػػػيّ م ػػػػترونا لػػػػل ، ك ائعنػػػػا لآلخػػػػر ،  كاع
 (1( رككا الادل((ظاهر : ةاؿ ا ف  ع اس :  خذكا الإّلض كت

ّىلىضى ً اٍلايػدىل( ييكاػـ  ذػركا : (فود ةاؿ س ةايل  ػ كيٍا الإك  يٍكلىػًئؾى الكًذوفى اٍ تىري
الإّلض عم  الادل كتمسكككا  اا ، كجاز  ف وواؿ :  كلئؾ الذوف  ركا الادل 
 الإػػػّلض   معيػػػ  :  ػػػاعكا ؛ يفك الاػػػدل هػػػك ال ػػػيّ الػػػذم  كذػػػر عموػػػل ك روػػػد 

هذا هك الػذم كجدتػل مطٌػردنا فػي كتػاب ا  يكػل اسػتعمؿ فعػؿ اج ػتراّ تركل ، ك 
لأكؿ  معي  اج تراّ المعركؼ ، كفعؿ ال راّ  معي  ال وع لمذػايي ، كةػد كرد 
فعػػؿ ال ػػراّ فػػي الوػػر ف الكػػروـ فػػي  ر عػػض مكاإػػع جموعاػػا  معيػػ   ػػاع ، كهػػي 

ٍكٍا  ًػػًل  ىيعيسىػػايـٍ  ػػا  ىػػرى لى ًػػٍئسى مى (}ال ورة :  ةكلػػل تعػػال  : (كى ػػكفى ػػاييكٍا وىٍعمىمي { َُِلىػػٍك كى
(( م :  ئس  يّ  اعكا  ل ةظ  يعسػاـ ةوػث اختػاركا السػةر ، كي ػذكا كتػاب 

ػػػػػاًت  (2( ا(( ػػػػػلي اٍ ًتغىػػػػػاّ مىٍرإى ػػػػػف وىٍ ػػػػػًرم يىٍعسى ًمػػػػػفى اليكػػػػػاًس مى كةكلػػػػػل تعػػػػػال  : (كى
ي طاعػض ا { كالمعي  : و وع يعسل ، ك وعاا وككف   ذلاا فَِٕالٌمًل(}ال ورة : 

وىػػػػػػاةى الػػػػػػدحٍيوىا  كفى اٍلةى ػػػػػػً وًؿ المٌػػػػػػًل الكػػػػػػًذوفى وىٍ ػػػػػػري ، كةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : (فىٍمويوىاتًػػػػػػٍؿ ًفػػػػػػي سى
{  م : و وعػػػكف الةوػػػاة الػػػديوا  ػػػا خرة ، كةكلػػػل تعػػػال  : ًْٕ ا ًخرىًة(}اليسػػػاّ : 

ـى مىٍعديكدىةو(}وكسؼ :  ٍكهي ً ذىمىفو  ىٍخسو دىرىاًه  ه .                                                  { كالمعي  :  اعك َِ(كى ىرى
كةد كرد فعؿ اج تراّ في كاةد كع روف مكإعنا ، ككػاف فػي جموعاػا 

كيٍا ، كوكلػػػػل تعػػػػال  الػػػػذم توػػػػدـ ذكػػػػره : ( معيػػػػ  اج ػػػػتراّ   يٍكلىػػػػػًئؾى الكػػػػًذوفى اٍ ػػػػتىري
ّىلىضى ً اٍلايػػػػػػػدىل( كةكلػػػػػػػل تعػػػػػػال  : ( يكلىػػػػػػػػًئؾى الكػػػػػػػًذوفى  ػػػػػػ وىػػػػػػػاةى الػػػػػػػدحٍيوىا الإك كيٍا اٍلةى اٍ ػػػػػػتىرى

ّىلىضى ً اٍلايػػػدىل ٖٔ ًػػا ىًخرىًة(}ال ورة :  ػػ كيٍا الإك { كةكلػػل تعػػال  : ( يكلىػػػًئؾى الكػػًذوفى اٍ ػػتىرى
مىػػ  اليكػػاًر(}ال ورة :  ـٍ عى ػػآ  ىٍصػػ ىرىهي ٍغًعرىًة فىمى { كةكلػػل تعػػال  : (ً فك ُٕٓكىاٍلعىػػذىابى  ًػػاٍلمى

                                                 

كويظػػر : المةػػرر الػػكجوز فػػي تعسػػور الكتػػاب  ِٗ/ُ( الكسػػوط فػػي تعسػػور الوػػر ف المجوػػد 1(
الجػػػكزم  كزاد المسػػػور فػػػي عمػػػـ التعسػػػور ج ػػػف ٖٗ/ُالعزوػػػز ج ػػػف عطوػػػض اييدلسػػػي 

ُ/ِّ 

 ُٖٔ/ُ( الكسوط في تعسور الور ف المجود لمكاةدم 2(
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كيٍا الٍ  ػػػػذىابه  ىًلػػػػوـه(} ؿ الكػػػػًذوفى اٍ ػػػػتىرى ـٍ عى لايػػػػ ػػػػٍوئنا كى كٍا المٌػػػػلى  ى ػػػػرح ػػػػاًف لىػػػػف وىإي كيٍعػػػػرى ً اً ومى
ػػفى اٍلًكتىػػاًب ُٕٕعمػػراف :  ـٍ تىػػرى ً لىػػ  الكػػًذوفى  يكتيػػكٍا يىًصػػو نا مل { كةكلػػل تعػػال  : ( ىلىػػ

(}اليسػػػاّ :  ويًروػػػديكفى  ىف تىًإػػػمحكٍا السكً وؿى ّىلىضى كى ػػػ كفى الإك ال  : { كةكلػػػل تعػػػْْوىٍ ػػػتىري
ػػػػػػً وًؿ المكػػػػػػًل ً غىٍوػػػػػػًر  ػػػػػػف سى ػػػػػػًدوًث ًلويًإػػػػػػؿك عى ػػػػػػف وىٍ ػػػػػػتىًرم لىٍاػػػػػػكى اٍلةى ًمػػػػػػفى اليكػػػػػػاًس مى (كى

(}لوماف :  ػا لىػلي ًفػي ًٔعٍمـو ػًف اٍ ػتىرىاهي مى ًمميػكٍا لىمى لىوىػٍد عى { كمف ذلػؾ  ةكلػل تعػال  : (كى
ّىؽو(}ال وػػرة :  ف ا ػػترل { كالمعيػػ  : كلوػػد عمػػـ الواػػكد  فك مػػَُِا ًخػػرىًة ًمػػٍف خى

ذى  (1(السةر كاختاره كترؾ الةؽ ما لل في ا خرة مف يصوب كةكلل تعػال  : (كىاًع
ػػػذى المٌػػػلي ًموذىػػػاؽى الكػػػًذوفى  يكتيػػػكٍا اٍلًكتىػػػابى لىتي ىوليييكػػػلي ًلميكػػػاًس كىجى تىٍكتيميكيىػػػلي فىيى ىػػػػذيكهي كىرىاّ   ىخى

ّن فى ًػػػػػٍئسى  يػػػػػان ةىًمػػػػػو ٍكٍا  ًػػػػػًل ذىمى ـٍ كىاٍ ػػػػػتىرى (} ؿ عمػػػػػراف :  ظيايػػػػػكًرًه كفى ػػػػػا وىٍ ػػػػػتىري { ُٕٖمى
ا وسورنا ، كهك ما كايكا واخذكيل مف  كالمعي  : كا تركا  كتاب ا كعاده عرىإن

ّن  (2(سعمتاـ يػان ةىًمػو كٍا ً آوىػاًتي ذىمى ؿى كىاًفرو  ًػًل كىجى تىٍ ػتىري كةكلل تعال  : (كىجى تىكيكييكٍا  ىكك
وكػػػامى فىػػػاتكويكًف(}ال ورة :  { كالمعيػػػ  : ((كج ت ػػػتركا ، كج تسػػػت دلكا  آوػػػاتي ، ُْكىاًع

وعيػػي : مػػا فػػي التػػكراة مػػف  وػػاف صػػعض مةمػػد صػػم  ا عموػػل كسػػمـ كيعتػػل ،  
ا وسورنا مف الديوا ، كذلؾ  فك رؤساّ الواػكد كايػت لاػـ مآكػؿ ذمينا ة ّن ، عرإن مو

وصو كياا مف سعمتاـ كعكاٌماـ فخافكا  ف هـ  وكيكا صعض مةمد صم  ا عمول 
 كسمـ كتػا عكه  ف تعػكتاـ تمػؾ المآكػؿ كالرواسػض ، كاختػاركا الػديوا عمػ  ا خػرة((

ػػا معيػػ  ةكلػػل تعػػال  : ( م : ا ػػتركا الػػديوا  ػػا خرة ، كهػػذا هػػ(  3( ٍوػػؿه ك  وإن فىكى
ّن  يان ةىًمو كٍا ً ًل ذىمى ـٍ ذيـك وىويكليكفى هىػذىا ًمٍف ًعيًد الٌمًل ًلوىٍ تىري  للمكًذوفى وىٍكتي يكفى اٍلًكتىابى ً اىٍوًدوًا

(}ال ورة :  ػػػػا وىٍكًسػػػػ يكفى ـٍ ملمك ٍوػػػػؿه لكايػػػػ كى ـٍ كى ػػػػا كىتى ىػػػػٍت  ىٍوػػػػًدوًا ٍوػػػػؿه لكايػػػػـ ملمك { كةكلػػػػل ٕٗفىكى
ّن  ينػػا ةىًمػػو كفى  ًػػًل ذىمى وىٍ ػػتىري ػػا  ىيػػزىؿى المٌػػلي ًمػػفى اٍلًكتىػػاًب كى ػػكفى مى تعػػال  : (ً فك الكػػًذوفى وىٍكتيمي
ـٍ  كلوًا ػًض كىجى ويػزى ـي المٌػلي وىػٍكـى اٍلًووىامى ـٍ ً ٌج اليكػارى كىجى ويكىملميايػ ػا وىػٍاكيميكفى ًفػي  يطيػكًيًا  يكلىػًئؾى مى

                                                 

 ُٖٔ/ُ( ويظر : الكسوط في تعسور الور ف المجود لمكاةدم 1(

 َِِكمدارؾ التيزوؿ لميسعي ص  ُّٓ/ُ( ويظر : الكسوط في تعسور الور ف المجود 2(

  ُِٖ/ُ( الكسوط في تعسور الور ف المجود 3(
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ػذىابه  ـٍ عى لىاي كفى ً عىٍاػًد المٌػًل ُْٕ ىًلوـه(}ال وػرة :  كى { كةكلػل تعػال  : (ً فك الكػًذوفى وىٍ ػتىري
ـي المٌػػلي كىجى وىيظيػػري  ـٍ ًفػػي ا ًخػػرىًة كىجى ويكىملميايػػ ّىؽى لىايػػ ػػ ّن  يٍكلىػػػًئؾى جى خى ينػػا ةىًمػػو ـٍ ذىمى ػػاًيًا كى ىٍومى

لى  ـٍ كى كلوًا ػػػػػًض كىجى ويػػػػزى ـٍ وىػػػػٍكـى اٍلًووىامى ػػػػذىابه  ىًلػػػػػوـه(} ؿ عمػػػػراف : ً لىػػػػٍوًا ـٍ عى { كةكلػػػػػل  ٕٕايػػػػػ
ـٍ  ػآ  ييػًزؿى ً لىػٍوًا مى ـٍ كى ػا  ييػًزؿى ً لىػٍوكي مى فك ًمٍف  ىٍهًؿ اٍلًكتىاًب لىمىف ويٍؤًمفي ً الٌمًل كى تعال  : (كىاًع

ـٍ  ـٍ  ىٍجػريهي ّن  يٍكلىػػًئؾى لىايػ ينػا ةىًمػو كفى ً آوىػاًت المٌػًل ذىمى اً ًعوفى ًلٌمًل جى وىٍ تىري ـٍ ً فك خى ًعيػدى رى لًاػ
{  فوػد جػاّ فعػؿ اج ػتراّ  معيػ  اج ػتراّ ُٗٗالٌملى سىًروعي اٍلًةسىاًب(} ؿ عمراف

فػػي كػػؿ مكاإػػع كركده فػػي الوػػر ف الكػػروـ ، كلػػـ وختمػػؼ فواػػا  هػػؿ التعسػػور  ٌج 
ػػا  يىػػزىؿى ال كٍا ً مى ـٍ  ىف وىٍكعيػػري ٍكٍا  ًػػًل  ىيعيسىػػاي ا اٍ ػػتىرى مٌػػلي(}ال ورة : فػػي ةكلػػل تعػػال  : (ً ٍئسىػػمى

ٍكٍا( فػي هػذا َٗ { فود ذكركا  ف ا تركا هيا  معي   ػاعكا ، كالصػةو   فك (اٍ ػتىرى
ػا  معيػػ  اج ػػتراّ المعػركؼ ، كالمعيػػ  : (( فك المكمكػػؼ  ذا  المكإػع  هػػك  وإن
كاف وخػاؼ عمػ  يعسػل مػف عوػاب ا تعػال  وػاتي  اعمػاؿ وظػفح  يكاػا تخملصػل 

ػا اعتوػدكا مف العواب ، فكايكل ةد  ا ترل يعسل  تمؾ ايعماؿ ، فاؤجّ الواػكد لمك
فومػػا  تػػكا  ػػل  يكػػل وخملصػػاـ مػػف العوػػاب ، كوكصػػماـ  لػػ  الذػػكاب فوػػد ظيػػكا  يكاػػـ 

))) ـٍ ٍكٍا ً ًل  ىيعيسىاي ا اٍ تىرى ا تركا  يعساـ  ل ، فذمكاـ ا تعال  ، كةاؿ : (ً ٍئسىمى
 )1  ) 

ػػػا ال وػػػع  ف الكػػػروـ  معيػػػ  ال وػػػع كةػػػده ، كج فمػػػـ وسػػػتعمؿ فػػػي الوػػػر    مك
وروػد ( 2( معي  اج تراّ كةده ((كةكلل صم  ا  عمول كسمـ : ال ولعػاف  الخوػار

كةػػػاؿ تعػػػال  : (ً فك المٌػػػلى  (3(ال ػػػائع كالم ػػػترم ، ووػػػاؿ لكػػػؿٍّ ميامػػػا  ولػػػع ك ػػػائع((
ـٍ كى ىٍمػػكىالىايـ  ًػػاىفك لىايػػ ػػٍؤًمًيوفى  ىيعيسىػػاي ػػً وًؿ المٌػػًل اٍ ػػتىرىل ًمػػفى اٍلمي يكػػضى ويوىػػاًتميكفى ًفػػي سى ـي الجى

ػٍف  ىٍكفىػ  ً عىٍاػًدًه  مى ًوا ًفي التكػٍكرىاًة كىاً يًجوػًؿ كىاٍلويػٍر ًف كى مىٍوًل ةى ويٍوتىميكفى كىٍعدنا عى فىوىٍوتيميكفى كى
ذىًلػػؾى هيػػكى اٍلعىػػٍكزي  ـي الكػػًذم  ىػػاوىٍعتـي  ًػػًل كى كٍا ً  ىػػٍوًعكي ـي(}التك ػػض : ًمػػفى المٌػػًل فىاٍستىٍ ً ػػري اٍلعىًظو

{ كالمعي  ((فافرةكا  واا المؤميكف ، كهك  يككـ  ذا  ػذلتـ  يعسػكـ ك مػكالكـ ُُُ
                                                 

  َِٖ/ِ( الم اب في عمـك الكتاب 1(

 (  خرجل ال خارم كمسمـ في  اب ال وكع  2(

 ِْٗ/ُ( عمدة الةعاظ في تعسور   رؼ ايلعاظ لمةم ي 3(
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ييػػكا ً ذىا  (1( فػػي الجاػػاد  خػػذتـ مػػف ا الجيػػض(( كةػػاؿ تعػػال  : (وىػػا  ىوحاىػػا الكػػًذوفى  مى
ميعىًض فىاٍسعىٍكا ً لى  ًذٍكًر المكلً  ـٍ  ييكًدم ًلمصكًّة ًمف وىٍكـً اٍلجي ٍوػره لككيػ ـٍ خى كا اٍل ىٍوعى ذىًلكي ذىري كى

(}الجمعػػض :  كا اٍل ىٍوػػعى( ًٗ ف كييػتيـٍ تىٍعمىميكفى ذىري { ةػػاؿ الط ػػرم : ((كةكلػػل تعػػال  : (كى
ووكؿ : دعكا ال وع كال راّ  ذا يكدم لمصّة عيػد وػـك الجمعػض...عف الإػةاؾ 

ـ ال وػػػػع كال ػػػػراّ(( ػػػػرل ةسػػػػف :  ذا  ذكف ك((ةػػػػاؿ ال (2(ةػػػػاؿ :  ذا زالػػػػت ال ػػػػمس ةي
(( م : دعػكا التجػارة فػي ذلػؾ  (3(المؤذف وكـ الجمعض  لـ وةؿك ال راّ كال وع(( 

                                                                                               (4(الكةت((
ل اسػتعمؿ  فّ تإادك  وف دجلتي ال وع كال راّ في الور ف الكػروـ ؛ ييكػ 

ا ترل كو ترم  معي  اج تراّ ، كلـ وستعمؿ  اع كو وع ،  معيػ  ال وػع ،  ػؿ 
استعمؿ لاذا المعي   دجن مياما  رل كو رم ،  مكا لعظ ال وع فود استعمؿ ميل 
المصػػدر كفعػػؿ الم اوعػػض ، ك راد ميامػػا ال ػػائع كالم ػػترم ،  ك الصػػعوض كالميػػافع 

  المت ادلض التي تعود  وياما . 
ةاؿ   ك  كر : ((كال وف مف ايإداد ، وككف ال وف العراؽ البىيف : -ٖ

(}اييعاـ :  ـٍ ، كوككف ال وف الكصاؿ...كةاؿ ا عزك كجؿك : (لىوىد تكوىطكعى  ىٍويىكي
 { فمعياه : كصمكـ كةاؿ ال اعر ةجض لاذا المذهب : ْٗ

 عويي كعويياا لود فركؽ الكا وف  ويي ك ويياا     فوركٍت  ذاؾ الكصؿ
  راد فركؽ الكا وف كٍصمي ككصمياا ، كةاؿ ا خر :

                                                 

  ِٔٓ/ِ( الكسوط في تعسور الور ف المجود لمكاةدم 1(
 ُُْ/ِٖ( جامع ال واف 2(

 ََّ/ْ( الكسوط في تعسور الور ف المجود لمكاةدم 3(

 ْٓ/ٖ ( زاد المسور4(
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لعمرؾ لكج ال وفي جيوطع الاكل    كلكج الاكل ما ةفك لم وف            
))   (ُ(  لؼي

(}اييعاـ :  ـٍ {  الرفع ، ْٗ((ةاؿ العركاّ : ككاف مجاهد وور  : (لىوىد تكوىطكعى  ىٍوييكي
ا(( م : كصمكـ ، كهي ةراّة   (ِ(ةمزة ، كةد ةيًرئٍت   العت   وإن

 مكا فوما وتعمؽ  معي  ال وف فود ةاؿ الخموؿ : ((ال وفي : العرةض ، 
ا ، كال وف : الكصؿ(( كةاؿ ا ف فارس : ((ال اّ كالواّ (ّ(كاجسـ ال وف  وإن

ك((وككف  (ْ(كاليكف  صؿ كاةد كهك  يٍعد ال يّ كايك افل ، فال وف العراؽ((
  (ٓ(كظرفنا متمكينا(( ال وف اسمنا

كالةوووض  فك ال وف لوس مف ايإداد ، ك يكل ج وعيي الكصؿ ، كج 
يكما هك العراغ الذم وككف  وف ال وئوف ،  العراؽ ، كج الورب ، كج ال عد ، كاع
ّن جمستي  وف الداروف ، كج توكؿ : جمستي  وف الدار ، كهذا هك  توكؿ مذ

فك الذم  كهـ  هؿ معي  ال وف الذم وككف  وف ال ياس  ك  وف  خصوف ، كاع
المغض  يكل وعيي الكصؿ ، كالعراؽ ،  فك هذا ال وف الذم وككف  وف  خصوف ، 
مكا  ف ويمأى   مكا  ف ويترىؾ عم  ةالل ، فومذؿ العّةض اجعتوادوض  وف الياس ، كاع

مكا  ف  الكراهوض فوككف في ةالض سوئض تؤدم  ل  اجيوطاع كما وجرح  لول ،  كاع

                                                 

كويظػػػر : ايإػػػداد فػػػي كػػػّـ  ّٖرةػػػـ المػػػادة  ٕٓ( ايإػػػداد ي ػػػي  كػػػر ايي ػػػارم ص  ُ(
 ُٓٗ/ِكلساف العرب  ٖٕ-ٕٓالعرب ي ي الطوب المغكم ص 

كويظػر : معػايي الوػر ف لمعػراّ                                 ٖٕ( ايإداد في كّـ العرب ي ي الطوب المغكم ص  ِ(
ُ/ِّٓ 

 ٕٗلمخموؿ ص ( العوف  ّ(

 ُُِ( مواووس المغض ص  ْ(

 ُٔٗ/ِ( لساف العرب  ٓ(
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ويمأى  المكدة فوككف في ةالض ةسيض ، تؤدم  ل  الصمض كما وجرح  لواا ، 
ّن في ةكؿ ال اعر المذككر:  فال وف مذ

 لود فركؽ الكا وف  ويي ك ويياا   فوركٍت  ذاؾ الكصؿ عويي كعويياا
ؿى  معي  الكصؿ ؛ ييكل  رود ميل ةالتل الةسيض ، كوككف  معي  العرةض  عو جي

ّن  كاجي  وطاع ، لك  رود ميل العكس مف ذلؾ كةوؿ مذ
 لود   متى الكا وف  ويي ك ويياا   فاامٍت  ذاؾ ال عد عويي كعويياا

كةكؿ ال اعر :  لكج ال وفي جيوطع الاكل ، وعيي : لكج ال وف الذم ور ط  وييا 
؛ يفك كٌؿ  يساف ورت ط  غوره  اذا ال وف الذم  وياما ، فاك مف جاض وعصؿ 
 وياما ، كمف جاض  خرل وكصؿ  وياما ، كيفك ال وف فراغ وككف  المعي  
الذم ويمأ  ل ، ك يكل معي  مجرد ج عّةض لل  العرةض ، كالكصؿ ، جاز  ف 
وواؿ :  صم  الوكـي ذات  وياـ ،  عد  ف  فسدكها ، كوككف الموصكد  ال وف 

في ةكلل تعال  : (فىاتكويكٍا  الصلّت كالركا ط التي  وياـ ، فاذا هك معي  ال وف
) ـٍ كٍا ذىاتى ً ٍوًيكي  الٌملى كى ىٍصًمةي

( ((فإف  ـٍ كٍا ذىاتى ً ٍوًيكي ةاؿ الزمخ رم في تعسور ةكلل تعال  : (كى ىٍصًمةي
( ةمتي :  ةكاؿ  ويكـ ، وعيي ما  ويكـ مف  ـٍ ةمتى : ما ةوووض (ذىاتى ً ٍوًيكي

تعاؽ...لمكا كايت ايةكاؿ مّ سض ايةكاؿ ، ةت  تككف  ةكاؿ  لعض كمة كض كا
  (ُ(لم وف ةوؿ لاا : ذات ال وف((

ةاؿ   ك  كر : ((ك خعوتي مف ايإداد ، وواؿ : قفي كأقفى : -ٗ
ّى :  ذا سترتىل ، ك خعوتيل :  ذا  ظارتىل ، ةاؿ ا عز كجؿ :    خعوتي ال ي

ّىاًتوىضه  كىادي  يٍخًعواىا(}طل :  ه :  كاد  سترها...كوواؿ : { فمعيآُ( فك السكاعىضى 
ّى :  ذا  معي  ا وض :  فك الساعض  توض  كاد  يظارها ، كوواؿ : خعوتي ال ي

                                                 

 ُٖٗ/ِ( الك اؼ  ُ(
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( موار ض الععؿ ، كدتي  فعؿ كذا ككذا ،   ظارتىل...كالم اكر : في  (كدتي
 ةار تي الععؿ كلمكا  فعمل...ةاؿ ةوس  ف الخطوـ 

 ٌؿ  يا لكج يجاّ الركائبدوار التي كادت كيةف عم  مي ن    تة         
 معياه : ةار ت الةمكؿ كلـ تةٌؿ ، كةاؿ ذك الرمكض :

ـك   ذحل    تكمميي  ةجاره كمّع لٍ         ك سوول ةت  كاد ًم
معياه : ةارب الكّـ كلـ وكف كّـ ، كةاؿ ا خر : كةد كدتي  مكت ، 

ذا ظار ، كهك  معياه : ةار تي المكت كلـ  مت ، كوواؿ : خعا ال رؽ وخعك :  
 (ُ(مف ةكلاـ : خعوتي ال يّ :  ذا  ظارتل((

ٍعوض : استتر ، ةاؿ تعال  : (اٍدعيكٍا   ّي خي كةاؿ الراغب : ((خعيى ال ي
(}ايعراؼ :  ٍعوىضن ً يكلي جى ويًةبح اٍلميٍعتىًدوفى رحعنا كىخي ـٍ تىإى عاّ : ما ٓٓرى ككي { كالخى

عاه ، كذلؾ  ذا  ظارتىل ، ك خعوتىل : ويستىتىر  ل كالغطاّ ، كخعوتيل :  ٍلتي خى  زى
عاّ ، كذلؾ  ذا سترتىل ، كووا ىؿ  ل ا  داّ كا عّف ، ةاؿ تعال  :   كلوتىل خى
ـٍ  ٍوره لحكي تيٍؤتيكهىا اٍلعيوىرىاّ فىايكى خى ف تيٍخعيكهىا كى دىةىاًت فىًيًعمكا ًهيى كىاًع (ً ف تيٍ ديكٍا الصك

ويكىعلري عىيكيـ ملف سى  (}ال ورة : كى ً وره ا تىٍعمىميكفى خى ـٍ كىالٌملي ً مى   (ِ({((ُِٕولئىاًتكي
فايت ترل فوما تودـ ذكره اختّؼ  هؿ المغض كالتعسور ، في دجلض  

خعي ك خع  ، في المغض ، كفي ةكلل تعال  : ( كىادي  يٍخًعواىا(  وف اجستتار 
وسا مف ةركؼ كالظاكر ، كالذم  راه  فك خعي ك خع  هما في الةوووض ل

ايإداد ، ك يكاما  اةواف عم  معياهما ، كالذم  دكل  ل  الوكؿ  ايكاما مف 
 ايإداد عامّف .

                                                 

-ُٓٔكايإػػداد فػػي كػػّـ العػػرب ،ي ػػي الطولػػب المغػػكم ص َٕ-ٖٔ( ايإػػداد ص  ُ(
َُٕ 

 ُٗٓ( المعردات ص  ِ(
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ايكؿ :  فك  هؿ المغض فركةكا في الجذر كالمعي   وف : خعا ، كخعي ، 
كمرك ةكؿ المصيؼ : ((كوواؿ : خعا ال رؽ وخعك :  ذا ظار ، كهك  مف 

كةاؿ ا ف فارس : ((الخاّ كالعاّ ( ُ( ذا  ظارتل((ةكلاـ : خعوتي ال يّ : 
كالواّ  صّف مت اوياف متإادكاف ، فايكؿ : الستر ، كالذايي : ا ظاار ، 
عاّ :  ذا  ّي وخع  ، ك خعوتل ، كهك في ًخٍعوض كخى فايكؿ : خعيى ال ي
ٍعكنا :  ذا لمع ، كوككف ذلؾ في  دي   سترتل...كايصؿ ا خر : خعا ال رؽي خى

ّى ( غور  لؼ( :  ذا  ظارتىل ، كخعا المطري إ عؼ ، كوواؿ : خعوتي ال ي
تافك :  خرجافك ، ةاؿ امرؤ الووس : رى  العارى مف ًجةى

ٍدؽه مف سةابو ميرىككًب   خعاهفك مف  يعاةافك كايكما  خعاهفك كى
ّىاًتوىضه  كىادي  ىٍخًعواىا(}طل : {  م : ُٓ كوور  عم  هذا التاكوؿ : ( فك السكاعىضى 

فود جعؿ ا ف فارس خعا الذم هك  معي  لمع كظار  اهده ةكؿ  (ِ( يظًارها((
 امرؤ الووس : 
ٍدؽه مف سةابو ميرىككًب      خعاهفك مف  يعاةافك كايكما  خعاهفك كى

كةكلل تعال  : ( كىادي  ىٍخًعواىا( ك هؿ المغض خمطكا  وف جذر خعا وخعك الذم هك 
ر خعي وخع  الذم هك  معي  استتر ، كلاذا اختمط  معي  لمع كظار ، كجذ

في مصيعاتاـ هذاف الجذراف كدجلتاهما المتإادتاف ، ةاؿ ايزهرم : ((كجاّ 
خعوتي  معيووف متإادوف ، ككذلؾ  خعوتي ، فوما زعـ   ك ع ودة ، ككّـ 
ّى  ىخعول ،  م :  ظارتل ، كةاؿ امرؤ  العرب الجولد  ف وواؿ : خعوتي ال ي

 ::  الووس
ٍدؽه مف سةابو ميرىككبً   خعاهفك مف  يعاةافك كايكما  خعاهفك كى

                                                 

 َٕ( ايإداد ص  ُ(

 ُُٔ/ٓكويظر : لساف العرب  ِْٔ( مواووس المغض ص  ِ(
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ّى سترتل(( كةد تودـ  فك ا ف فارس جعؿ  وت امرئ الووس (ُ( ك خعوتي ال ي
المذككر مف  كاهد خعا وخعك الذم  معي  لمع كظار ، ككذلؾ خمط  وياما 

ي  اب الخاّ ا ف سوده عم  الرغـ مف  يكل فصؿ  وف جذرواا ، فود ةاؿ ف
ّي : ظار(( ٍعكنا : لمع ، كخعا ال ي كالعاّ كالكاك ((خعا ال رؽ خى
كةاؿ في  (ِ( 

ّى :   ظاره ،  كاستخرجل ، ةاؿ :   اب الخاّ كالعاّ كالواّ : ((خعي ال ي
ٍدؽه مف سةابو ميرىككًب...كةاؿ  خعاهفك مف  يعاةافك كايكما  خعاهفك كى

خعاّها ، كما توكؿ :   كوتل ،  ذا زيٍلتى لل ا ف جيي : وككف ( يخعواا(  يزوؿ 
ككاف وي غي ج ف سوده  ف وجعؿ  وت امرئ الووس  اهده  (ّ( عمكا و ككه((

 في  اب الجذر ايكؿ ، ج في  اب الجذر الذايي 
فموس مف المست عد  فك وككف ةد كةع خمط ،  ك تصةوؼ  وف جذر 

تتر ، فاكتسب الذايي خعا الذم  معي  ظار ، كجذر خعي الذم  معي  اس
دجلض ايكؿ ، كةد تودـ في المودمض  فك مف العكامؿ التي  دكت  ل  ي اة 

 ايإداد التطكر المغكم كالتصةوؼ . 
ايمر الذايي : الم س في تعسور (كاد(  وف ةصكؿ معي  الععؿ الذم  

تدخؿ عمول كعدـ ةصكلل ، كهذا ما ي كل عمول المصيؼ يعسل ، كوكلل فوما 
 ـ تود

 ((دوار التي كادت كيةف عم  مي ن    تةٌؿ  يا لكج يجاّ الركائب          
 معياه : ةار ت الةمكؿ كلـ تةٌؿ ، كةاؿ ذك الرمكض :

ـك   ذحل    تكمميي  ةجاره كمّع لٍ         ك سوول ةت  كاد ًم

                                                 

 ََُٕ/ُ( تاذوب المغض  ُ(

 ُِٖ/ّٕكويظر : تاج العركس لمز ودم   َّٓ/ٓ( المةكـ كالمةوط ايعظـ  ِ(

 ِٓٔ-ِْٔ/ٓ( المةكـ كالمةوط ايعظـ ّ(
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معياه : ةارب الكّـ كلـ وكف كّـ ، كةاؿ ا خر : كةد كدتي  مكت ، 
ةار تي المكت ، معياه : ةار تي المكت كلـ  مت(( كةد ظار لي  فك معياه : 

 هؿ المعايي كالتعسور لـ وعسركا ةكلل تعال  : ( كىادي  يٍخًعواىا( عم  هذا اليةك 
، ةاؿ العٌراّ في تعسور ةكلل تعال  : ( كىادي  يٍخًعواىا( ((كفي ةراّة   ىي :  فك 

كةاؿ  (ُ(كوؼ  ظاركـ عمواا((الساعض  توض  كاد  يخعواا مف يعسي ، ف
الط رم : ((ووكؿ تعال  :  فك الساعض التي و عث ا فواا الخّئؽ مف ة كرهـ 
لمكةؼ الووامض جاذوض ( كىادي  يٍخًعواىا( فعم  إـ ايلؼ مف ( يٍخًعواىا( جموع ةركاّ 
ٌّ وطلمع عمواا  ةد ،   مصار ا سّـ  معي  :  كاد  يخعواا مف يعسي ؛ لئ

كةاؿ الكاةدم : (((كهذا ةكؿ مجاهد  (ِ(ك ذلؾ جاّ تاكوؿ  كذر  هؿ العمـ((
ـك  خ ره  مجيّ الساعض فواؿ ( فك السكاعىضى(  ةاؿ :  ذا صم  الع د ذكر اى ذ
ّىاًتوىضه  كىادي  يٍخًعواىا( ةاؿ :  كذر المعسروف :  يخعواا مف يعسي ،  وعيي الووامض (

هد ، كةتادة ، ةاؿ ةطرب كالم رد : هذا عم  كهك ةكؿ سعود  ف ج ور ، كمجا
عادة مخاط ض العرب ، ووكلكف  ذا  الغكا في كتماف ال يّ : كتمتل ةت  مف 
يعسي ،  م : لـ  يطمع عمول  ةدنا ، كمعي  ا وض :  فك ا  ال، في  خعاّ 
الساعض فذكره  ا م، ما تعرفل العرب ، ةاؿ ةتادة : هي في  عض الوراّة  كاد 

اا مف يعسي ، كلعمرم لود  خعاها مف المّئكض المور وف ، كايي واّ  خعو
المرسموف ، ةاؿ ا ف ايي ارم : كالمعي  في  خعائاا : التاكوؿ كالتخكوؼ ؛ 

                                                 

كتاكوػػػؿ  ِٕٕكويظػػػر : تعسػػػور غروػػػب الوػػػر ف ج ػػػف ةتو ػػػض ص  ْٗ/ِ( معػػػايي الوػػػر ف  ُ(
  ِّ،  ِْم كؿ الور ف ص 

كزاد  َْ/ْكالمةػػػػػػرر الػػػػػػكجوز  ْٓ/ّكويظػػػػػػر : الك ػػػػػػاؼ  ُّٕ/ُٔ( جػػػػػػامع ال وػػػػػػاف  ِ(
كفػػػػت  الوػػػػدور  َِٓ/ٓكتعسػػػػور ا ػػػػف كذوػػػػر  ِْ/ْك يػػػػكار التيزوػػػػؿ  َِٓ-َِْ/ٓالمسػػػػور 

 ْٕٖ-ْٖٔ/ٖكركح المعايي  ْْٓ-ْْٓ/ّ
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يفك الياس  ذا لـ وعممكا مت  توكـ الساعض ، كايكا عم  ةذر مياا كؿ 
 (ُ(كةت((

ـي يى   ٍعسه مكا  يٍخًعيى لىايـ ملف ةيركًة كةاؿ الةم ي : ((ةكلل تعال  : (فىّ تىٍعمى
(}السجدة :  زىاّ ً مىا كىاييكا وىٍعمىميكفى { ا خعاّ : الستر كالتغطوض ، ُٕ ىٍعويفو جى

ّي ك خعوتل : استتر كسترتل ، كالخعاّ : ما وستتر  ل  وواؿ : خعيى ال ي
 كالغطاّ ، فوواؿ :  خعوتل :  ذا  كلوتل خعاّ ،  م : سترتل ، كميل ( كىادي 

{  م :  سترها ، فّ وطمع عمواا  ةد ، كفي التعسور :  كاد ُٓ يٍخًعواىا(}طل : 
 يخعواا مف يعسي ، م الغض ، كخعوتل :  زلت خعاه :  ذا  ظارتل ، كعمول ةر  

  (ِ(الةسف ( ىخعواا(  عت  الامزة((
كةاؿ : ((( كىادي  يٍخًعواىا( العاٌمض عم  إـل الامزة ، كفواا تاكوّت ،  

دها :  فك الامزة في ( يٍخًعواىا( لمسمب ، كا زالض ،  م :  زوؿ خعاّها ،  ة
يةك :  عجمتي الكتاب ،  م :  زلت عجمتل ، ذـ في ذلؾ معيواف ، 
 ةدهما :  فك الخعاّ  معي  الستر ، كمت   زاؿ سترها ، فود  ظارها ، 

توتإول الةكمض كالمعي  :  يكاا لتةوؽ كةكعاا كةر اا  كاد  ظارها ، لكج ما 
مف الػتاخور ، كالذايي :  فك الخعاّ هك الظاكر ، كالمعي  :  زوؿ ظاكرها ، 
ذا  زاؿ ظاكرها فود استترت ، كالمعي  :  فك ل دة   ااماا  كاد  خعواا فّ  كاع

ف  كاف ج  دك مف  ظاارها(( فود  جاز  هؿ التعسور جعؿ  (ّ( ظارها ال تض ، كاع
فاذا ما ةالكه في معي  الععؿ ،  مكا   (ْ(ها ،  ك  ظارها( يٍخًعواىا(  معي   ستر 

                                                 

  َِّ/ّ( الكسوط  ُ(

 ُٖٓ-ُٕٓ/ُ( عمدة الةعاظ  ِ(

 ُٗ/ٖ( الدر المصكف  ّ(

كال ةػػػػر ٖٖٔكمػػػػدارؾ التيزوػػػػؿ لميسػػػػعي ص ِْ/ْالتيزوػػػػؿ لم وإػػػػاكم  ( ويظػػػػر :  يػػػػكار ْ(
 ْْْ/ّكفت  الودور لم ككايي  ِٖٖ/ٔالمةوط ي ي ةواف اييدلسي 
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معي  التركوب ( كىادي  يٍخًعواىا( فود صيرلح  ل في التعسور  ايكل  تودور : (( ةرب 
كهذا وعيي عدـ  (ِ( ك(( ةرب  ف  خعي الساعض ، كج  ظارها(( (ُ(  ف  خعواا((

( تدؿح عم  موار ض كةكع  خعائاا ؛ يفك ((الم اكر في اجستعماؿ  فك (كاد
الععؿ المخ ر  ل عياا ، فالععؿ  عدها في ةولز اجيتعاّ ، فوكلل تعال  : 

مىٍوًل ًل ىدنا(}الجٌف :  { ودؿح عم   فك ككياـ ًل ىدنا غور كاةع ، ُٗ(كىاديكا وىكيكييكفى عى
                                      (ّ( كلكيكل اةترب مف الكةكع((

عؿ العراّ كمف ت عل ( يٍخًعواىا(  معي  استرها ، لكياـ فسركا فود ج
التركوب ( كىادي  يٍخًعواىا(  جعمل  معي   يكل س ةايل  خعاها كسترها ، ككاف 
ووتإي  ف وعسركه عم  العكس مف ذلؾ ، ذلؾ  يكل  ذا جعميا  خع   معي  

ا كلـ  ظارها  ظار ،  تودور :  كاد  ظارها ، وككف المعي  :  ةرب  ف  ظاره
ذا   وويا  خع  عم   ا ل ، وعيي اجستتار ، وككف المعي  :  ةرب  ف  ، كاع
 خعواا كلـ  خعاا ، كهذا هك المعي  المراد مف الععؿ كالتركوب ، فود ((ةاؿ 
 (ْ(المغكوكف : كدتي  فعؿ ، معياه عيد العرب : ةار تي الععؿ ، كلـ  فعؿ((

ّىاًتوىضه  كىادي  يٍخًعواىا( ،  ةاؿ ا ف كهذا ما وعيول ةكلل تعال  : ( فك ا لسكاعىضى 
وعوش : ((مف  فعاؿ الموار ض كاد ، توكؿ : كاد زود وععؿ ،  م : ةارب الععؿ 

 م : هذا التركوب وعود عدـ كةكع الععؿ ، ككذلؾ ةكؿ ا  (ٓ(، كلـ وععؿ((
جب : ((فإفك تعال  : ( كىادي  يٍخًعواىا( وعود عدـ كةكع ا خعاّ ، كةاؿ ا ف الةا

ةكلل : كاد زود وخرج ، معياه  ذ ات موار ض الخركج ، ك خذ اليعي لمخركج لوس 
                                                 

 ِْ/ْ(  يكار التيزوؿ لم وإاكم  ُ(

 ْٖٔ/ٖ( ركح المعايي لآللكسي  ِ(

 ا(( كىادي  يٍخًعواى  تعسور ةكلل تعال  :َُٕ/ُٔ( التةرور كالتيكور ، ج ف عا كر  ّ(

 ُّٗ-ُّٖ/ُُ( الجامع يةكاـ الور ف  ْ(

 ّٕٔ/ْ(  رح المعصؿ  ٓ(
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ـى  يكل  ًم مف مكإكعل ، كهك  فك ال يّ  ذا كاف مةككمنا عمول  ورب الكجكد عي
وعيي :  فك الخركج  ذا كاف مةككمنا عمول  ورب كةكعل  (ُ(غور مكجكد((

ـى  فك هذا الخركج غور كاةع كغور كةصكلل في ةكلؾ : كاد زود وخرج ،  ًم عي
ةاصؿ ، ككذلؾ ا خعاّ  ذا كاف مةككمنا عمول  ورب كةكعل كةصكلل في 

ـى  فك هذا ا خعاّ غور كاةع كغور ةاصؿ .  ًم  ةكلل تعال  : ( كىادي  يٍخًعواىا( عي
ككّـ المعسروف الذم تودـ ذكره : ((كلعمرم لود  خعاها مف المّئكض 

يي واّ المرسموف ، ةاؿ ا ف ايي ارم : كالمعي  في  خعائاا : المور وف ، كا
التاكوؿ كالتخكوؼ ؛ يفك الياس  ذا لـ وعممكا مت  توـك الساعض ، كايكا عم  

هك مّئـ يفك وككف تعسورنا لوكلل تعال  : (وىٍساىليكيىؾى (ِ(ةذر مياا كؿ كةت((
ًف السكاعىًض  ىوكافى ميٍرسىاهىا ةيٍؿ ً يكمى  ٍةًتاىا ً جك هيكى عى ملواىا ًلكى ا ًعٍممياىا ًعيدى رى لي جى ويجى

ٍياىا ةيٍؿ  ًعيا عى ـٍ ً ٌج  ىٍغتىضن وىٍساىليكيىؾى كىاىيكؾى ةى ذىويمىٍت ًفي السكمىاكىاًت كىايىٍرًض جى تىٍاًتوكي
لىػًكفك  ىٍكذىرى اليكاًس جى وىٍعمىميكفى  ا ًعٍممياىا ًعيدى الٌمًل كى { كةكلل ُٕٖ(}ايعراؼ : ً يكمى

ًض  ىوكافى ميٍرسىاهىا } ـى  ىيتى ًمف ًذٍكرىاهىا }ِْتعال  : (وىٍساىليكيىؾى عىًف السكاعى { ّْ{ ًفو
ا  ىيتى مييًذري مىف وىٍخ ىاهىا }ًْْ لى  رى لؾى مييتىاىاهىا } ـٍ ْٓ{ ً يكمى ٍكيىاىا لى ـٍ وىٍكـى وىرى { كىاىيكاي
اهىا(}اليازعات : وىٍم ىذيكا ً ج عىً وكضن  ى  { يفك في هذه ا وات  وكف ْٔ-ٍِْك إيةى

ا س ةايل  يكل ةد  خع  الساعض ، كةجب عف الياس العمـ  مكعدها ،  مكا 
يكما  ّىاًتوىضه  كىادي  يٍخًعواىا( فمـ وكف في هذا السواؽ ، كاع ةكلل تعال  : ( فك السكاعىضى 

اس ، كال يّ  ذا ا تد اةترا ل مف هك في سواؽ  واف اةتراب الساعض مف الي
الياس  ك ككا  ف وةسكا  ل ، فوككف ةكلل تعال  ( كىادي  يٍخًعواىا( معياه :  فك 

       الساعض ةد اةتر ت ، ك كاد  خعواا ل دة اةترا اا .                                                                              

                                                 

 ّْٕ( ا وإاح في  رح المعصؿ ص  ُ(

  َِّ/ّ( الكسوط  ِ(
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   ظار هك خّؼ ما دؿك عمول ةكلل تعال  : ( فك فجعؿي  خع   معي
ّىاًتوىضه  كىادي  يٍخًعواىا( كما  فك الوكؿ  اذا الكجل مف دكف  رةل  ذكر ما  السكاعىضى 

ا م امنا ج وعاـ ميل ال اةث كج الوارئ  وئنا  تودـ وجعمل غامإن
تعال  :  وت كوكف مما تودكـ تعصومل  فك فعؿ الخعاّ  ك ا خعاّ في ةكلل

 ( كىادي  يٍخًعواىا( هك عم   ا ل  معي  اجستتار .
ةاؿ   ك  كر : ((كالمستخعي مف المستقفي كالسارب : -َُ

ايإداد ، وككف الظاهر ، كوككف المتكارم ، فإذا كاف المتكارم فاك مف 
ذا كاف الظاهر فاك مف ةكلاـ :  ةكلاـ : ةد استخع  الرجؿ :  ذا تكارل ، كاع
ا مف ايإداد ، وككف السارب :  ّى :  ذا  ظارتل...كالسارب  وإن خعوتي ال ي

د ايسرب الرجؿ :  ذا غاب عيؾ كتكارل ، فكايكل المتكارم ، مف ةكلاـ : ة
مىٍف هيكى ميٍستىٍخؼو ً المكٍوًؿ  دخؿ سىرى نا ، كالسارب : الظاهر ، ةاؿ ا تعال  :  (كى

سىاًربه ً اليكاىاًر(}الرعد :  { فعي المستخعي ةكجف : هك المتكارم في  وتل ، َُكى
ا ، وواؿ : هك المتكارم كوواؿ : هك الظاهر ، كفي تعسور السارب ةكجف  و إن

، كوواؿ : هك الظاهر ال ارز...كمف ةاؿ : السارب الظاهر ، ةاؿ : سرب 
الرجؿي  سريب سىٍر نا :  ذا ظار((
)ُ)  

ك((ةاؿ ةطرب : كمف ايإداد اجستخعاّ ، ةاؿ ا عز كجؿ :  
سىاًربه ً اليكاىاًر(}الرعد :  مىٍف هيكى ميٍستىٍخؼو ً المكٍوًؿ كى خ كره مف وذؽ  ل  فك { َُ(كى

معياه : ظاهر  الموؿ ، مف ةكلؾ : خعوتل ،  م :  ظارتل ، ةاؿ : ك مكا ا ف 
ع اس فواؿ : (كميٍستىٍخؼو ً المكٍوًؿ( كاتـ لعممل في  وتل ، كةاؿ ايصمعي : ج 
وواؿ : اختعوتي مف السمطاف ،   معي : استترتي ، كما توكؿ العامكض ،  يكما 

                                                 

كويظػػػر : ايإػػػداد فػػػي كػػػّـ العػػػرب   ػػػي الطولػػػب المغػػػكم   ٖٓ-ٕٓ( ايإػػػداد ص  ُ(
 ِْٔص
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تي ميل ، كغوره ووكؿ : استخعوت ، كاختعوتي  معي  كاةد ، وراد وواؿ : استخعو
))  (ُ( ل استترتي

ةاؿ ا ف فارس ((السوف كالراّ كال اّ  صؿ مطرد ، كهك ودؿح عم  
كةاؿ الراغب : ((السكرىب : الذهاب في  (ِ( اجتساع كالذهاب في ايرض((

مىٍف هيكى  ةدكر...كالسارب : الذاهب في سىرى ل  مك طروؽ كاف ، ةاؿ تعال  : (كى
سىاًربه ً اليكاىاًر(}الرعد :   (   ّ({((َُميٍستىٍخؼو ً المكٍوًؿ كى

( ووكؿ : ظاهر ، كالسارب :  ةاؿ ايخعش : ((فوكلل : (ميٍستىٍخؼو
ككوؼ وص ح هذا التعسور؟!يفك اةتراف المستخعي  الموؿ دلوؿ  (ْ(المتكارم((

اف السارب  الياار ؛ دلوؿ عم   يكل  راد عم   فك المراد ميل المستتر ، كاةتر 
معي  الظاهر ؛ كهذا ما ةاؿ  ل جماكر المعسروف ، ةاؿ  مواتؿ في تعسور 
سىاًربه ً اليكاىاًر( ووكؿ : مىف هك  مىٍف هيكى ميٍستىٍخؼو ً المكٍوًؿ كى ةكلل تعال  : (كى

عمف مستخؼو  المعصوض في ظممض الموؿ ، كميت ر  تمؾ المعصوض  الياار ، م
ـي ذلؾ كٌمل عيد ا تعال  سكاّ((  اا ، فعم

 (ٔ(كمذؿ هذا ةاؿ العراّ( ٓ( 
كةاؿ ا ف ةتو ض  :  (ِ(كالةم ي (ُ(كالزمخ رم (ٖ(كالكاةدم (ٕ(كالط رم

                                                 

 ُُٕ-َُٕ( ايإداد في كّـ العرب ي ي الطٌوب المغكم ص  ُ(

 ّْٕوس المغض ص ( مواو ِ(

 ِّٔ( المعردات ص  ّ(

 ِِٗ( معايي الور ف ص  ْ(

 َُٕ/ِ( تعسور مواتؿ  ٓ(

 ّٗٔ/ُ( معايي الور ف  ٔ(

 ُّٔ/ُّ( جامع ال واف  ٕ(

 ٕ/ّ( الكسوط  ٖ(
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سىاًربه ً اليكاىاًر( متصرلؼ في ةكائجل(( (((كى
كج وككف ذلؾ  ٌج عمينا ، كةاؿ  (ّ(
مىٍف هيكى  ميٍستىٍخؼو ً المكٍوًؿ(  م : هك مستتر  الزجاج : ((فواؿ عز كجؿ : (كى

 الموؿ ، كالموؿ  ستر مف الياار ، كمف هك (سىاًربه ً اليكاىاًر(  م : مف هك 
ظاهر  الياار في سىرى ل ، وواؿ : خؿل لل سىرى ىل ،  م : طروول ، فالمعي  : 
الظاهر في الطرةات ، كالمستخعي في الظممات...كذكر ةطرب كجانا  خر ، 

سىاًربه ً اليكاىاًر( ذكر   يكل وجكز  ف وككف (ميٍستىٍخؼو ً المكٍوًؿ( ظاهر  الموؿ...(كى
كةاؿ ا ف  (ْ( م : مستتر...كايكؿ  ولف ، هك   م، في كصؼ الغوب((

سىاًربه ً اليكاىاًر(  معياه :  مىٍف هيكى ميٍستىٍخؼو ً المكٍوًؿ كى عطوض : ((كةكلل تعال  : (كى
وض اجختعاّ ، كمف هك متصرلؼ في الياار ذاهب لكجال مف هك  الموؿ في غا

ةاطتل  اما...كةاؿ فطرب فوما ةك  الزجاج  ، سكاّ في عمـ ا تعال  كاع
( متكار في سرب ، ةاؿ الواإي  ( معياه : الظاهر...ةاؿ ك(سىاًربه (ميٍستىٍخؼو

ف كاف تعمول  المغض  ولينا ، فإعوؼ ؛ يفك  اةتراف   ك مةمد ، كهذا الوكؿ ، كاع
ا السواؽ ( ٓ(الموؿ  المستخعي ، كالياار  السارب ، وردح هذا الوكؿ(( كوردحه  وإن
ـي اٍلغىٍوًب كىال كاىادىًة اٍلكىً وري اٍلميتىعىاًؿ } اًل { سىكىاّ مليكيـ مكٍف  ىسىرك ٗ، ةاؿ تعال  : (عى

سى  مىٍف هيكى ميٍستىٍخؼو ً المكٍوًؿ كى اىرى ً ًل كى مىف جى اًربه ً اليكاىاًر( فود  د  سواؽ اٍلوىٍكؿى كى
ا وتوف  العمـ  الغوب كال اادة ، كال اادة ما و اهد ، ذـ  مف  سرك كجار ، 
ذـ  المستخعي كالسارب ، فجعؿ المستخعي  معي  المستتر ، كالسارب  معي  

                                                                                                                

 ْٔٗ/ِ( الك اؼ  ُ(

 ُٖٓ/ِ( عمدة الةعاظ  ِ(

 ِِْ( تعسور غروب الور ف ص  ّ(

عرا ل  ْ(  ُُٓ/ّ( معايي الور ف كاع

 ََّ/ّ( المةرر الكجوز  ٓ(
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الظاهر ، عم  مذهب الجماكر ، وككف مكافوا لسواؽ ما ة مل كجارونا عم  
 كذلؾ عم  مذهب ايخعش كةطرب .يسول ، كج وككف 

ةاؿ   ك  كر : ((كخعػتي ةػرؼ  مػف ايإػداد ، وكػكف القكؼ : -ُُ
 معي  ال ػؾ ، كوكػكف ج وةتػاج  لػ   ػؾ ، ك مكػا ككيػل عمػ  الووػوف ، ف ػاهده 
ا(}اليسػػاّ :  افىػػٍت ًمػػف  ىٍعًماىػػا يي يػػكزنا  ىٍك ً ٍعرىاإن ًف اٍمػػرى ىةه خى ةػػكؿ ا عػػز كجػػؿ : (كىاًع

  ك ع ودة كةطرب : معياه : عممٍت ، كةػاؿ فػي ةكلػل تعػال  : (ً ٌج { ةاؿ ُِٖ
ديكدى الٌمًل(}ال ورة :  افىا  ىجك ويًوومىا ةي    (1({  معياه :  ٌج  ف وعمما((ِِٗ ىف وىخى

 يػػ    ػػك  كػػر كػػكف الخػػكؼ مػػف ايإػػداد ، مجوئػػل فػػي  ػػكاهد  معيػػ  
وتوف كيةكهما ج وعيي العمـ يةك ال اهدوف المذككروف ، كالخكؼ في هاتوف ا 

ّن ةػػػدكد ا كعكاةػػػب مػػػف  يكمػػػا هػػػك  ةػػػد مسػػػ ل اتل ؛ يفك مػػػف عمػػػـ مػػػذ العمػػػـ ، كاع
وتعداها خاؼ الكةكع فواا ، فالمراد مف الخكؼ فوامػا  الخػكؼ  عويػل ، فػالعرؽ 
 ػػولفه  ػػوفى الخػػكؼ كالعمػػـ كج وصػػ   ف وكػػكف  ةػػدهما  معيػػ  ا خػػر ، كهػػذا مػػا 

كلل : ((الخكؼ : خّؼ ايمف ، كايمف : سككف اليعس صركح  ل العسكرم  و
، كالخػػكؼ : ايزعاجاػػا كةمواػػا ، كهػػك معيػػ  غوػػر العمػػـ ؛ يفك العمػػـ و وػػ   عػػد 

كةد  دخؿ ا ف فارس الخ وض  معي  العمػـ فػي  ػاب المجػاز  (ِ(ذهاب الخكؼ((
))  (ّ( فواؿ : ((كالمجاز ةكلاـ : خ وتي  معي  : عممتي

ي كتػػػاب ا وعيػػػ  الخػػػكؼ  عويػػػل ،  ٌج  فك هػػػذا فػػػالخكؼ  ويمػػػا كرد فػػػ
الخكؼ وةصؿ عيدما وعمـ صاة ل عمـ الوووف  كةكع ما وخافل ، فالعّةض  وف 
الخػػػكؼ كالعمػػػـ هػػػي عّةػػػض ال ػػػيّ  مػػػا وّزمػػػل ،  ك عّةػػػض المسػػػ كب  سػػػ  ل ، 

 فالخكؼ ج وعيي العمـ ،  ؿ هك المس كب عيل 

                                                 

 ِٗ( ايإداد ص 1(
(

2
 .146( الوجوي والىظائر ص 

(
3

 257( مقاييس اللغة ص 
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ارم : ((كةاؿ  عض  هؿ المغػض : ةاؿ   ك  كر  ف ايي الرجا  : -ُِ
رجػػكت : ةػػرؼ مػػف ايإػػداد ، وكػػكف  معيػػ  ال ػػؾ كالطمػػع ، كوكػػكف  معيػػ  
ػػػا معيػػػ  ال ػػػؾ كالطمػػػع فكذوػػػر ، ج وةػػػاط  ػػػل...ك مكا معيػػػ  العمػػػـ  الووػػػوف ، فامك

ا كىج ويٍ ًرٍؾ  اًلةن ّن صى ك ًلوىاّ رى لًل فىٍموىٍعمىٍؿ عىمى ً ًع ىادىًة فوكلل تعال  : (فىمىف كىافى وىٍرجي
ػػػدنا(}الكاؼ :  ّن َُُرى لػػػًل  ىةى { معيػػػاه : فمػػػف كػػػاف وعمػػػـ لوػػػاّ ر ػػػل فموعمػػػؿ عمػػػ

ا ، كةػػكلاـ عيػػدم غوػػر صػػةو  ؛ يفك الرجػػاّ ج وخػػرج   ػػدنا مػػف معيػػ   صػػالةن
ال ػػؾ...كا وض التػػي اةتجػػكا  اػػا ج ةجػػض لاػػـ فواػػا ؛ يفك معياهػػا : فمػػف كػػاف 

ذلػػػػػػؾ كج وتوويػػػػػل ، كةػػػػػػاؿ سػػػػػػاؿ  ورجػػػػػك لوػػػػػػاّ ذػػػػػكاب ر ػػػػػػل ،  م : وطمػػػػػػع فػػػػػي
ك ًلوىاّ رى لػًل( فمػف كػاف وخػاؼ  السجستايي : معي  ةكلل تعال  : (فىمىف كىافى وىٍرجي
لواّ ر ل ، كهذا عيديا غمط ؛ يفك العرب ج تذهب  الرجاّ مػذهب الخػكؼ  ٌج 

 (ُ( مع ةركؼ الجةد((
جعػػؿ  عػػض  هػػؿ المغػػض الرجػػاّ مػػف ايإػػداد ، ككجاػػاه المتإػػاداف : 
ال ٌؾ ، كالوووف ، كةد  يكر ا ف ايي ارم  ف وككف الرجاّ مف ايإػداد ، ك ككػد 

  يكل ج وخرج   دنا مف معي  ال ٌؾ .
كةاؿ   ك الطولب المغكم : ((كمف ايإداد ةاؿ   ػك ةػاتـ وكػكف طمعنػا 
، كوككف خكفنا ، وواؿ : رجػكتي كػذا ككػذا ،  رجػك رجػاّ ،  م : طمعػتي فوػل ، 

ػػػػػػػكفى  كرجكتػػػػػػػل  رجػػػػػػػكه وىٍرجي رجػػػػػػػاّ ،  م : خعتػػػػػػػل ، كفػػػػػػػي الوػػػػػػػر ف الكػػػػػػػروـ : (كى
تىلي(}ا سراّ :  { فاذا في معي  الطمع...ةاؿ : كالرجاّ  معيػ  الخػكؼ ٕٓرىٍةمى

ا كىج  ػػاًلةن ّن صى ػػ ػػٍؿ عىمى ػػك ًلوىػػاّ رى لػػًل فىٍموىٍعمى ػػف كىػػافى وىٍرجي كذوػػر ، ةػػاؿ ا تعػػال  : (فىمى
ػدن  ػػكا اٍلوىػػٍكـى َُُا(}الكاؼ : ويٍ ػًرٍؾ ً ًع ىػػادىًة رى لػػًل  ىةى {  م : وخاؼ...كةػػاؿ : (كىاٍرجي
(}العيك ػػكت :    (ِ({  م : اةػػذركه...كةاؿ الخموػػؿ : الرجػػاّ : الم ػػاجة ّٔايًخرى

                                                 

 ِِ-ُِ( ايإداد ص  ُ(

 ُّْ( ويظر : العوف ص  ِ(
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كج تكاد تجيّ  معيػ  الخػكؼ  ٌج مػع ةػرؼ يعػي ، كمػا ج تجػيّ الم ػاجة  ٌج 
، كلكػف ووػاؿ : مع ةرؼ يعي ، ج وواؿ : فّف و الي السمطاف ،  م : وخافػل 

ما و الي  ةدنا ،  م : ما وخافػل ، ككػذلؾ ووػاؿ : فػّف مػا ورجػك اليػار ،  م : 
ػكفى ًلوىاّيىػا(}وكيس :  {...ةػاؿ   ػك ٕما و الواا ، كةاؿ تعال  : ( ىفك الكػًذوفى جى وىٍرجي

الطولػػب : كةػػد كجػػديا الرجػػاّ وكػػكف  معيػػ  الخػػكؼ  غوػػر ةػػرؼ يعػػي فػػي ةكلػػل 
ػػػػػػك  (}العيك ػػػػػػكت : تعػػػػػػال  : (كىاٍرجي {  م : اخ ػػػػػػكه كاةػػػػػػذركه ، ّٔا اٍلوىػػػػػػٍكـى ايًخرى

  (ُ(ككجدياه  معي  الم اجة ، كما زعـ الخموؿ((
جعؿ   ك الطوكب المغػكم الرجػاّ مػف ايإػداد ، ككجاػاه المتإػاداف : 
الطمع ، كالخكؼ ،  ٌج  يكل  جاز جعؿ الرجاّ  معي  الم اجة ، كهذا وعيي  يكل 

ايإػػداد ؛ كهػػذا مػػا جػػاّ فػػي كتػػب المغػػض فػػإفك  صػػةا اا لػػـ   جػػاز  خراجػػل مػػف
وجعمػػػكا الرجػػػاّ  اػػػذوف المعيوػػػوف المتإػػػادوف ، ةػػػاؿ الخموػػػؿ : ((الرجػػػاّ ممػػػدكد 
يووض الواس ، رجا ورجك رجاّ...كالرٍجكي : الم اجة ، وواؿ : ما  رجػك ،  م : 

ػكفى ًلمكػ ـٍ ج تىٍرجي ػا لىكيػ ةىػارنا(}يكح : ما   الي ، مػف ةػكؿ ا عػز كجػؿ : (مك { ًُّل كى
  م : ج تخافكف كج ت الكف ، كةاؿ   ك ذؤوب (الاذلي( :

  ذا لسعتل اليةؿي لـ وىٍرجي لٍسعىاا    كخالعاا في  وت ييكبو عكاسؿ 
كةاؿ ا ف فارس : ((الراّ كالجوـ كالةرؼ المعتؿ  صّف  (ِ(  م : لـ وكترث((

مت اويػاف ، وػدؿح  ةػدهما عمػ  ايمػػؿ ، كا خػر عمػ  ياةوػض ال ػيّ ، فػػايكؿ : 
الرجاّ ، كهك ايمؿ ، وواؿ : رجكتي ايمرى رجػاّ ، ذػـ وتسػع فػي ذلػؾ ، فر كمػا 

ـٍ ج تى  ػػػػػػا لىكيػػػػػػ ػػػػػػكفى ًلمكػػػػػػًل عي لػػػػػػر عػػػػػػف الخػػػػػػكؼ  الرجػػػػػػاّ ، ةػػػػػػاؿ ا تعػػػػػػال  : (مك ٍرجي
ةىػػارنا(}يكح :  {  م : ج تخػػػافكف لػػل عظمػػػضن ، كيػػاس ووكلػػػكف : مػػا  رجػػػك ، ُّكى

  م : ما   الي ، كفسكركا ا وض عم  هذا ، كذكركا ةكؿ الوائؿ : 

                                                 

 ُٗٗ-ُٔٗ( ايإداد في كّـ العرب ص  ُ(

 ُّْ( العوف ص  ِ(
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  ذا لسعتل اليةؿي لـ وىٍرجي لٍسعىاا    كخالعاا في  وت ييكبو عكامؿ 
((كالرجػػاّ ظػػفح ووتإػػي ةصػػكؿى  كةػػاؿ الراغػػب : (ُ( ةػػالكا معيػػاه : لػػـ وكتػػرث((

ةىػػارنا( ةوػػؿ : مػػا لكػػـ ج  ػػكفى ًلمكػػًل كى ـٍ ج تىٍرجي ػػا لىكيػػ مػػا فوػػل مسػػركة ، كةكلػػل تعػػال  : (مك
 تخافكف ك ي د : 

  ذا لسعٍتل اليةؿي لـ وىٍرجي لىٍسعىاا   كخالعاا في  وت ييكبو عكامؿ 
ا ((ك ػػرح ا ػػف ع (ِ( ككجػػل ذلػػؾ  فك الرجػػاّ كالخػػكؼ وتّزمػػاف(( رفػػض هػػذا  ػػرةن

ػػؿو مػػا ورجػػكه ، خػػائؼو فكاتػػل(( كجػػاّ فػػي تػػاج  (ّ( ةسػػينا ، فوػػاؿ : كػػؿح راج مؤمل
العػػركس : ((كالرجػػاّ  المػػد : إػػد الوػػػاس ، ةػػاؿ الراغػػب : هػػك ظػػفا ووتإػػػي 
ةصكؿ ما فوػل مسػرة ، كةػاؿ الةػكالٌي : هػك ترةػب اجيتعػاع  مػا توػدكـ لػل سػ ب 

رفنػػػا تعمػػػؽ الومػػػب  ةصػػػكؿ مة ػػػػكب مػػػا ، كةػػػاؿ غوػػػره : هػػػك لغػػػض ايمػػػػؿ ، كعي 
ّن ، كػػػػذا ع كػػػػر ا ػػػػف الكمػػػػاؿ ، كةػػػػاؿ  ػػػػوخيا : هػػػػك الطمػػػػع فػػػػي ممكػػػػف  مسػػػػتو 
الةصػػػػػػػكؿ ،  م :  خػػػػػػػّؼ التميػػػػػػػي فإيكػػػػػػػل وكػػػػػػػكف فػػػػػػػي الممكػػػػػػػف كالمسػػػػػػػتةوؿ 

 (ْ( كوتعارإاف كج وتعمواف  ٌج  المعايي((
فػػكه ت ػػوكف مػػف كػػّـ  هػػؿ المغػػض  فك الرجػػاّ لػػوس مػػف ايإػػداد ، كةػػد عرك  

 ما ورادفل ، فجعمكه  معي  ايمؿ ،  ك الظف فوما وسٌر ،  ك الم اجة كاجكتراث 
ًّ مياػا  ،  ك الطمع ، كايلعػاظ المرادفػض لمرجػاّ جموعاػا كاةػدة مػف ةوػث  فك كػ
ج وعيي الرجاّ  عويل  ؿ المعي  الوروب ميل ،  م : ج  دك مف  ف وككف  وياػا 

ػ ّن فػي ((العػرؽ  ػوف ك وف الرجاّ فػركؽ معيكوػض خاصك ض ، فوػد ةػاؿ العسػكرم مػذ
الرجاّ كالطمع ،  فك الرجاّ هك الظٌف  كةكع الخور الذم وعترم صػاة ل ال ػٌؾ 

                                                 

 ّْٕ( مواووس المغض ص  ُ(

 ُٖٗ-ُٕٗ( المعردات ص  ِ(

 ٖٕ/ِ( عمدة الةعاظ في تعسور   رؼ ايلعاظ لمةم ي  ّ(

 ٗٔ/ّٖ( لمز ودم  ْ(
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فوػػػل ،  ٌج  فك ظيكػػػل فوػػػل  غمػػػب ، كلػػػوس هػػػك مػػػف ة وػػػؿ العمػػػـ ، كال ػػػاهد  يكػػػل ج 
ف ووػػاؿ :  رجػػك  ف وػػدخؿ الي ػػي الجيػػض ، لكػػكف ذلػػؾ متووينػػا ، كووػػاؿ :  رجػػك  

وػػدخؿ فػػّف الجيػػض  ذا لػػـ وعمػػـ ذلػػؾ ، كالرجػػاّ : ايمػػؿ فػػي الخوػػر...كج وكػػكف 
الرجػػػاّ  ٌج عػػػف سػػػ ب وػػػدعك  لوػػػل مػػػف كػػػـر المرجػػػكل  ك مػػػا  ػػػل  لوػػػل ، كوتعػػػدل 
 يعسل ، توكؿ : رجكتي زودنا ، كالمراد : رجكتي الخور مف زود ؛ يفك الرجػاّ ج 

مف غور سػ ب وػدعك  لوػل ، فػإذا وتعدل  ل   عواف الرجاؿ ، كالطمع ما وككف 
طمعػػتى فػػي ال ػػيّ فكايكػػؾ ةػػدكذتى يعسػػؾ  ػػل مػػف غوػػر  ف وكػػكف هيػػاؾ سػػ ب 

وػػدعك  لوػػل ، كلاػػذا ذـ الطمػػع ، كلػػـ وػػذـٌ الرجػػاّ((
كةػػاؿ : (( فك ايمػػؿ رجػػاّ (ُ(

وستمٌر ؛ فأجؿ هذا ةوؿ لميظر في ال يّ  ذا استمٌر كطػاؿ : تامحػؿه ، ك صػمل 
  (ِ(مؿ المستطوؿ((مف ايموؿ ، كهك الر 

ةػػػاؿ   ػػػك  كػػػر : ((كالسػػػاةر مػػػف ايإػػػداد ، ووػػػاؿ : السػػػاحر : -ُّ
ساةر لممذمكـ المعسد ، كوواؿ : سػاةر لمممػدكح العػالـ ، ةػاؿ ا جػٌؿ كعػزك : 
(}الزخرؼ :  ًاػدى ًعيػدىؾى ً يكيىػا لىميٍاتىػديكفى ػا عى ةىاليكا وىا  ىوحاىػا السكػاًةري اٍدعي لىيىػا رى كػؾى ً مى (كى

{  رادكا : وػػػا  واػػػا العػػػالـ العاإػػػؿ ؛ ييكاػػػـ ج وخاط كيػػػل  الػػػذـ كالعوػػػب فػػػي ْٗ
   (ّ(ةالض ةاجتاـ  ل  دعائل لاـ كاستيواذه  واهـ مف العذاب كالامكض((

ػٍدع ك ػ اض(( ((كةػاؿ  عػض  هػؿ  (ْ(السةر كمػا ةػاؿ ا ػف فػارس : ((خى
لتػل فػي المغػض ،  كهذه هي دج (ٓ(العمـ  : السلٍةر : اسـ لما لطؼ كخعي س  ل((

                                                 

 ِٕٓ-ِْٕ( العركؽ المغكوض ص  ُ(

 ِٕٓ( العركؽ المغكوض ص  ِ(

 َِٖ( ايإداد ص  ّ(
(

4
 . 233ويىظر : المفردات ص  434( مقاييس اللغة  ص 

(
5

 . 157( وسٌة األعيه ص 
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ػا السػاةر فػي ةكلػل  كلـ ورد السةر ك صةا ل  ٌج مذمكمنا في الور ف الكػروـ ،  مك
ل عم   ر عض  كجل : ( فود كيجل ةىاليكا وىا  ىوحاىا السكاًةري  تعال  : (كى

ايكؿ : ةػػاؿ الزجػػاج : (( ف ةػػاؿ ةائػػؿ : كوػػؼ ووكلػػكف لمكسػػ  عموػػػل 
مكف  يكاـ ماتدكف ؟ فالجكاب  يكاػـ خػاط كه السّـ : وا  واا الساةر ، كهـ وزع

 م : ((يػػادكه  مػا كػايكا ويادكيػػل  (ُ(  مػا توػدـ لػل عيػػدهـ مػف التسػموض  السػةر((
 مف ة ؿ ، ذلؾ ةسب عادتاـ(( 

الذػػػايي :  فك المعيػػػ  ((وػػػا  واػػػا الػػػذم غم يػػػا  سػػػةره ، ووػػػاؿ : سػػػاةرتل 
خصػػمتل ،  م : فسػػةرتل ،  م : غم تػػل  السػػةر ، كوػػكؿ العػػرب : خاصػػمتل ف

 غم تل  الخصكمض ، كفاإمتل فعإمتل ، كيةكها(( 
الذالث : (( ف وككف  راد السػاةر عمػ  الةوووػض عمػ  معيػ  اجسػتعااـ 

 ، فمـ ومماـ عم  ذلؾ رجاّ  ف وؤميكا(( 
الرا ع :  يكاـ ((كايكا وسػمكف العممػاّ سػةرة ، فيػادكه  ػذلؾ عمػ  سػ وؿ 

( وػػا  واػا العػػالـ ، ككػػاف السػػاةر التعظػوـ ، ةػػاؿ ا ػػف ع ػػاس : (وىػا  ىوح  اىػػا السكػػاًةري
فواـ عظومنا ، وكةركيل ، كلـ وكف السةر صعض ذـ((
 )ِ)       

فػػػػػالمراد مػػػػػف السػػػػػاةر فػػػػػي ايكجػػػػػل الذّذػػػػػض ايكلػػػػػ  السػػػػػاةر  صػػػػػعتل 
ػػا الكجػػل ايخوػػر فمػػك  المعركفػػض كالمذمكمػػض كمػػا هػػك ةالػػل فػػي الوػػر ف الكػػروـ ،  مك

ػػا مػػف ايإػػداد ؛ ييكػػل هػػك  صػػعض صػػ ك  يكػػل هػػك المعيػػ   المػػراد فػػّ وكػػكف  وإن
 العالـ الممدكح في عرؼ ةـك مكس  كلوس في  رع ا ككتا ل .

ةاؿ   ك  كر :  ((كالمسجكر مف ايإداد المسجكر : -السجر-ُْ 
، وواؿ : المسجكر لممممّك ، كالمسجكر لمعارغ ، ةاؿ ا عزك كجؿك : (كىاٍل ىٍةًر 

كرً  ...كةاؿ ا ف السلككوت : ةاؿ   ك عمرك ، ٔ(}الطكر :اٍلمىٍسجي { ورود المممّك
ّي العراتى كاليارى كالغدورى كالمصيعضى :  ذا مأها...كةاؿ  وواؿ : ةد سجرى الما

                                                 

(
1

 4/315( معاوي القرآن وإعرابً 

(
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1758 

 

رىٍت(}التككور :  اري سيجل ذىا اٍلً ةى { فمعياه :  فإ   عإاا ٔا عزك كجؿك : (كىاًع
ؿ ا ف السكوت : وجكز  ف وككف  ل   عض ، فصارت  ةرنا كاةدنا ، كةا

المعي  : فيرلغٍت ،  م : فرلغ  عإاا في  عض ، كةالت : امر ة مف  هؿ 
الةجاز :  فك ةكإكـ لمسجكر ، كما كايت فول ةطرة ، فعول كجااف : 
 ةدهما  ف وككف معياه :  فك ةكإكـ لعارغ ، كا خر :  فك ةكإكـ  لمآلف 

 (ُ(لمعط اف :  يكل لروكاف ، كلممامكض معازة((، عم  جاض التعاؤؿ ، كما ةالكا 
كةاؿ   ك الطولب : ((كمف ايإداد ةاؿ التكككزمى : المسجكر : المممّك ، 
رىٍت(  اري سيجل ذىا اٍلً ةى كالمسجكر : العارغ...كةاؿ ةكـ في ةكلل جؿك اسمل : (كىاًع

ؿي العراتى  م : فيرلغ  عإاا في  عض ، كةاؿ   ك عمرك ، وواؿ : سجرى السو
 ك اليارى  ك الغدورى  ك المٍصيعضى 
وسجرها سٍجرنا :  ذا مأها ، كعوفه مسجكرة  (ِ(

...ةاؿ : ك مكا  ّن ، ةاؿ   ك ةاتـ : المسجكر : المممّك ،  م : ميمئٍت ما
المسجكر العارغ ، فود  مغيي ذلؾ كج  ستوويل ، كلستي  ةكؿ في ةكلل تعال  : 

رى  اري سيجل ذىا اٍلً ةى كًر(  وئنا ؛ ييكل (كىاًع ٍت( كج في ةكلل تعال  : (كىاٍل ىٍةًر اٍلمىٍسجي
ةر ف ، فاتىاىوى يل ،  مكا ةكؿ الجاروض  :  فك ةكإكـ لمسجكر ، كلـ وكف فول 
ةطرة ، فومكف  ف وككف هذا الكّـ عم  التعاؤؿ ، فارادًت العاؿى ، كما وواؿ 

يكل لمسجكر غدنا ، لمعط اف روكاف ، كلمكدو، سموـ ،  م : سىورك  ل كسىوسمـ ، كاع
 م : سوككف ذلؾ...ةاؿ   ك ةاتـ : ك مكا ةكلؾ : سجرتي التيكرى ، فاك 
مسجكر ، فمذهب  خر فوما يرل...كةاؿ غوره : سجرتي التيكرى ،  يكما معياه : 

مأتل ةط نا كيارنا((
)ّ) 

                                                 

-ِّْكويظر : ايإداد في كّـ العرب ي ي الطولب ص  ْٓ-ْْ( ايإداد  ص  ُ(
ِّٕ                                            

               ( المصيعض : الةكض ،   ك   ل الصاروج ويجمع فول ماّ المطر                              ِ(

                                            ِّٕ-ِّْ( ايإداد في كّـ العرب ص  ّ(
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ةاؿ ا ف فارس : ((السوف كالجوـ كالراّ  صكؿ ذّذض : المؿّ ،  
كالمخالطض ، كا وواد ، فامكا  المؿّ فميل ال ةر المسجكر ،  م : المممّك ، 
كوواؿ لممكإع الذم واتي عمول السوؿ فومأه ساجر ، ك مكا المخالطض 
فالسجور...كميل عوف سجراّ ،  ذا خالط  واإاا ةمرة ، ك مكا ا وواد فوكلاـ : 

تجرًت ا  ؿ عم  يجائاا : سجرتي التيكر :  ذا  كةدتل...كمما ووارب هذا اس
 ذا جدكت ؛ ييكاا تتود في سورها اتوادنا ، كميل سجرًت الياةضي ،  ذا ةيكت ةيوينا 

 (ُ( دودنا((
ر : تاووج اليار ، وواؿ : سجرتي اليار ،   كةاؿ الراغب : ((السكجى

كًر(}الطكر : اري ٔكميل : (كىاٍل ىٍةًر اٍلمىٍسجي ذىا اٍلً ةى {...كةكلل : (كىاًع
رىٍت(}التككور :  يكما ٔسيجل {  م :  إرمٍت يارنا ، كةوؿ : غوإت مواهاا ، كاع

(}غافر :  كفى ري وككف كذلؾ لتسجور اليار فول ، (ذيـك ًفي اليكاًر ويٍسجى
{...كسجرًت الياةض ، استعارة جلتاا اا في العدك، يةك : ا تعمت الياةض ، ِٕ

ري في مكدكة خم ومل ، كوكلاـ : فّف ميةرىؽ في مكدكة كالسكجور الخموؿ الذم ويسجى
 (ِ(فّف((

كًر( اختمؼ  هؿ التاكوؿ   ةاؿ الط رم : كةكلل تعال  : (كىاٍل ىٍةًر اٍلمىٍسجي
في معي  ال ةر المسجكر ، فواؿ  عإاـ : المكةىد ، كتاككؿ ذلؾ : كال ةر 
...كةاؿ  خركف :  ؿ  المكةد المةمك ...كةاؿ  خركف : المسجكر : المممّك

كًر(  (ّ( لمسجكر : الذم ةد ذهب ماؤه((ا كةاؿ الكاةدم : (((كىاٍل ىٍةًر اٍلمىٍسجي

                                                 

                                           َّْ-ِْٗ( مواووس المغض ص  ُ(

                                         ِِّ-ُِّ( المعردات ص  ِ(

                                         ِٓ/ِٕ( جامع ال واف  ّ(
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كًر(  ّى  ذا مأتل...كةاؿ مجاهد : (كىاٍل ىٍةًر اٍلمىٍسجي المممّك ، وواؿ : سجرتي ا يا
  (ُ( المكةد((
 كةاؿ ا ف الجكزم : ((كفي المسجكر  ر عض  ةكاؿ : 
صال  ، كا ف السائب ،   ةدها : المممّك ، ةالل الةسف ، ك  ك 

 كجموع المغكووف .
 كالذايي :  يكل المكةد ، ةالل مجاهد . 
كالذالث :  يكل الوا س الذم ةد ذهب ماؤه كيإب ، كركم عف الةسف  

ر ، وعيي ال ةار ، ةت  وذهب ماؤها ، فّ و و  فواا ةطرة ،  ةاؿ : تيسجى
ةدوث  فك ا تعال  كةكؿ هذوف ورجع  ل  معي  ةكؿ مجاهد ، كةد يوؿ في ال

 وجعؿ ال ةار كٌماا يارنا ، فتزاد في يار جايكـ .
  (ِ(كالرا ع :  فك المسجكر : المختمط عذ ل  ممةل((  
رىٍت( في معياه ((ذّذض  ةكاؿ :   اري سيجل ذىا اٍلً ةى  ككذلؾ ةكلل تعال  : (كىاًع
  ةدها:  كةدت فا تعمت يارنا . 
 كالذايي : و ست . 
  (ّ(ممئت  اف صارت  ةرنا كاةدنا(( كالذالث : 
كةاؿ الط رم : ((ك كل  ايةكاؿ في ذلؾ  الصكاب ةكؿ مف ةاؿ :  

معي  ذلؾ : ميمئت ةت  فاإت كسالت ، كما كصعاا ا في المكإع 
رىٍت(}اجيعطار :  اري فيجل ذىا اٍلً ةى { كالعرب توكؿ لميار ،  ك ّا خر : (كىاًع

   (ْ( لمرككٌي : ماّ مسجكر((
                                                 

                                         ُٖٓ/ْ( الكسوط  ُ(

                                        ِّٔ-ِِٔ/ٕ( زاد المسور  ِ(

                                     ٕٖ-ٖٔ/َّكويظر : جامع ال واف لمط رم   َِٗ-َِٖ/ٖ( زاد المسور  ّ(

                                    ٖٔ/َّ( جامع ال واف  ْ(
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فالصةو   فك المسجكر لوس مف ايإداد ج في المغض ، كج في  
الور ف الكروـ ، فود ت وكف كما ر وت  فك المسجكر في المغض كالور ف جاّ عم  
معيووف : المكةد ، كالمممّك ،  مكا العارغ فود ةوؿ  ل عم   يكل ةكؿ إعوؼ 

العارغ إمف ايصكؿ كمردكد ، كالجدور  الذكر  فك ا ف فارس لـ وجعؿ معي  
 الذّذض التي ذكرها لمعظ السجر . 

ةػػػػاؿ   ػػػػك  كػػػػر  ػػػػف ايي ػػػػارم : ((ك سػػػػررتي مػػػػف أسػػػػرَّ : -سػػػػرَّ -ُٓ 
ػػا ، وكػػكف  سػػررتي  معيػػ  كتمػػتي ، كهػػك الغالػػب عمػػ  الةػػرؼ ،  ايإػػداد  وإن
كٍا اليكٍجػػػػػػكىل الكػػػػػػًذوفى  ػػػػػػرح كوكػػػػػػكف  معيػػػػػػ   ظاػػػػػػرتي ، ةػػػػػػاؿ ا عػػػػػػزك كجػػػػػػؿك : (كى ىسى

كٍا( هػػا هيػػا كتمػػكا ، كةػػاؿ ت ػػارؾ كتعػػال  فػػي ّكٍا(}ايي وػػاّ : ظىمىمي  { وعيػػي ( ىسىػػرح
(}وكيس :  ػػػػا رى ىكيٍا اٍلعىػػػػذىابى ػػػػضى لىمك كٍا اليكدىامى ػػػػرح { فوػػػػاؿ ْٓغوػػػػر هػػػػذا المكإػػػػع : (كى ىسى

العراّ كالمعسػركف : معيػاه : كػتـ الرؤسػاّ اليدامػض مػف السػعمض الػذوف  إػمكهـ ، 
 (ُ( : معياه : ك ظاركا اليدامض عيد معاويض العذاب((كةاؿ   ك ع ودة ، كةطرب 

ةػػاؿ ا ػػف فػػارس : ((السػػوف كالػػراّ وجمػػع فركعػػل  خعػػاّ  ال ػػيّ ، كمػػا 
كػػاف مػػف خالصػػل كمسػػتوره ، ج وخػػرج  ػػيّ ميػػل عػػف هػػذا ، فالسػػرح : خػػّؼ 
ا عّف ، وواؿ :  سررتي ال يّ  سػرارنا ، خػّؼ  عميتل...كةػدكذيي مةمػد  ػف 

عػػف عمػػي  ػػف ع ػػد العزوػػز ، عػػف   ػػي الةسػػف ايذػػـر عػػف   ػػي هػػركف الذوعػػي 
كٍا  ع وػػدة ، ةػػاؿ :  سػػررتي ال ػػيّ  خعوتػػل ، ك سػػررتيل :  عميتػػل ، كةػػر  : (كى ىسىػػرح

(}وكيس :  ػػػا رى ىكيٍا اٍلعىػػػذىابى ػػػضى لىمك { ةػػػاؿ :  ظاركهػػػا ، ك ي ػػػد ةػػػكؿ امػػػرئ ْٓاليكدىامى
ةدذيي  عض  هؿ العمـ ،  الووس : لك ويسٌركف موتمي ،  م : لك وظاركف ، ذـ

عػػف   ػػي الةسػػف ع ػػد ا  ػػف سػػعواف اليةػػكم ، ةػػاؿ : ةػػاؿ العػػراّ :  خطػػا   ػػك 
كٍا  ػػػػرح ػػػػا التعسػػػػور ، فوػػػػاؿ : كى ىسى ع وػػػػدة التعسػػػػور ، كصػػػػةكؼ فػػػػي اجست ػػػػااد ،  مك
ػػػػضى ،  م : كتمكهػػػػا خػػػػكؼ ال ػػػػماتض ( م : هػػػػي  معيػػػػ  : كتمكهػػػػا كلػػػػوس  اليكدىامى

                                                 

                             َِّكويظر : ايإداد في كّـ العرب ي ي الطولب ص  ّٖ( ايإداد ص ُ(
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ػػػا التصػػػةوؼ فإيكمػػػا ةػػػاؿ امػػػرؤ  معيػػػ  :  ظاركهػػػا ، كمػػػا ةػػػ اؿ   ػػػك ع وػػػدة( ك مك
ّى :  ذا  الووس : لك و ٌركف موتمي ،  م : لك وظاػركف ، ووػاؿ :   ػررتي ال ػي

  رزتل ، كمف ذلؾ :   ررتي المةـى لم مس((
 )ُ) 

كٍا( عمػ   ا اػا  معيػ  : كتمػكا ، فػي  كةد   و  جماػكر المعسػروف ( ىسىػرح
كٍا ال ػػػػػػرح (ةكلػػػػػػل تعػػػػػػال  : (كى ىسى ػػػػػػا رى ىكيٍا اٍلعىػػػػػػذىابى ػػػػػػضى لىمك يكدىامى

كةػػػػػػاؿ ا ػػػػػػف عطوػػػػػػض :  (ِ( 
كٍا( لعظػػػض تجػػػيّ  معيػػػ  :  خعػػػكا ، كهػػػي ةويئػػػذ مػػػف السػػػرل ، كتجػػػيّ   ػػػرح ((ك( ىسى

كةػػػػاؿ الورط ػػػػي :  (ّ(  معيػػػػ  :  ظاػػػػركا ، كهػػػػي ةويئػػػػذ مػػػػف  سػػػػارور الكجػػػػل((
كٍا(  ظاػػػركا ، كالكم ػػػرح كٍا(  م :  خعكها...كةوػػػؿ ( ىسى ػػػرح  مػػػض مػػػف ايإػػػداد((((ك( ىسى

كٍا( عمػػ   ا اػػا  معيػػ  : كتمػػكا ك خعػػكا ، ةػػاؿ الكاةػػدم : (ْ( كالصػػةو   فك ( ىسىػػرح
(  م :  خع  الرؤسػاّ فػي الكعػر اليدامػض مػف  كٍا اليكدىامىضى لىمكا رى ىكيٍا اٍلعىذىابى (((كى ىسىرح
ػػض المعسػػروف ، ك هػػؿ التاكوػػؿ ،  الػػذوف  إػػمكهـ كسػػتركها عػػياـ ، هػػذا ةػػكؿ عامك
كةػػاؿ   ػػك ع وػػدة : ا سػػرار مػػف ايإػػداد ، ووػػاؿ :  سػػررتي ال ػػيّ :  خعوتػػل ، 
ػػا  ػػضى لىمك كٍا اليكدىامى ك سػررتيل :  عميتػػل ، ةػػاؿ : كمػف ا عػػّف ، ةكلػػل تعػال  : (كى ىسىػػرح
(  م :  ظاركها ، كاختار المعإؿ هػذا الوػكؿ ، كةػاؿ : لػوس ذلػؾ  رى ىكيٍا اٍلعىذىابى

 (ٓ(صٌيع((الوكـ وكـ تصٌ ر ، كج ت
كمف  راد  ف وتوي ا في تعسور كتػاب ا عموػل  ف و وػي المعػظ عمػ  
معيػػػاه ج  ف وةػػػركؼ دجلػػػض المعػػػظ  لػػػ  الإػػػٌد ، ذػػػـ وسػػػكلغ هػػػذا التةروػػػؼ  عمػػػؿو 

                                                 

                      َْْ-َّْاووس المغض ص ( مو ُ(

كجػػػامع ال وػػػاف لمط ػػػرم  ُّٓ/ُكمعػػػايي الوػػػر ف لمعػػػراّ  ٓٗ/ِ( ويظػػػر : تعسػػػور مواتػػػؿ  ِ(
عرا ل لمزجاج  ُِْ/ُُ                              ُِ/ّكمعايي الور ف كاع

                            ُِٓ/ّ( المةرر الكجوز ج ف عطوض  ّ(

                            ُِْ/ٖجامع يةكاـ الورط ي ( ال ْ(

                          َٓٓ/ِ( الكسوط في تعسور الور ف المجود  ٓ(
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مختموػػض ، فوكعػػي لػػردل هػػذا التةروػػؼ كمػػا اسػػتيد  لوػػل مػػف ةجػػج  يكػػل سػػ ةايل لػػك 
وعجػػػزه  ف ووػػػكؿ : ك ظاػػػركا   راد معيػػػ  ا ظاػػػار جسػػػتعمؿ لعظػػػل ، كمػػػا كػػػاف

اليدامػػض ، كمػػػا  درايػػػا  يكػػػل لػػػوس فػػػي وػػكـ الووامػػػض تصػػػٌ ر كج تصػػػٌيع ؟   لػػػـ ووػػػؿ 
مىػػػػ  اليكػػػػاًر(}ال ورة :  ـٍ عى ػػػػآ  ىٍصػػػػ ىرىهي {  كلػػػػـ ووػػػػؿ جػػػػؿك ذيػػػػاؤه : ُٕٓسػػػػ ةايل : (فىمى

كٍ  ػػػػػػػا تيٍجػػػػػػػزى ـٍ ً يكمى مىػػػػػػػٍوكي ػػػػػػػكىاّ عى كا سى كا  ىٍك ج تىٍصػػػػػػػً ري ػػػػػػػا كييػػػػػػػتيـٍ (اٍصػػػػػػػمىٍكهىا فىاٍصػػػػػػػً ري فى مى
(}الطكر :  { فالكاجػب  ف ي وػي المعػظ عمػ  معيػاه ، ذػـ ج مػايع  عػد ُٔتىٍعمىميكفى

كٍا  ذلؾ مف  ف ي ةػث عػف معرفػض  سػ اب ةصػكلل ، ةػاؿ الزمخ ػرم : (((كى ىسىػرح
( ييكاـ  ياتكا لرؤوتاـ ما لـ وةتس كه ، كلـ وخطر   الاـ  اليكدىامىضى لىمكا رى ىكيٍا اٍلعىذىابى

كعاويكا مف  دة ايمر ، كتعاةمل ما سم اـ ةكاهـ ك اػرهـ ، فمػـ وطووػكا عيػده  ،
ا ، كج مػػا وععمػػػل الجػػازع  ، سػػػكل  سػػرار اليػػػدـ ةتػػ  ج ويػػػ س   كػػاّ كج صػػػراخن
 كممض ، كو و  جامدنا م اكتنا ، كةوؿ :  سرك رؤساؤهـ اليدامض مف سعمتاـ الذوف 

كةػػػاؿ ال ػػػككايي : ((ةكلػػػل  (ُ(( إػػػمكهـ ، ةوػػػاّ مػػػياـ ، كخكفنػػػا مػػػف تػػػك وخاـ(
كٍا :  خعػػكا ،  م : لػػـ  ( كمعيػػ  :  ىسىػػرح ػػا رى ىكيٍا اٍلعىػػذىابى ػػضى لىمك كٍا اليكدىامى تعػػال  : (كى ىسىػػرح
وظاػػػركا اليدامػػػض ،  ػػػؿ  خعكهػػػا لمػػػا ةػػػد  ػػػاهدكه فػػػي ذلػػػؾ المػػػكطف ممػػػا سػػػمب 

عػرؽ عوكلاـ ،  كذهب  تجمدهـ ، كومكف  يكل  وي فواـ كهػـ عمػ  تمػؾ الةالػض 
ٌّ و ػمت  ويزعاـ  ل  العص وض التي كايكا عمواػا فػي الػديوا ، فاسػركا اليدامػض لػئ
 اػػػـ المؤميػػػكف ، كةوػػػؿ :  سػػػركها الرؤسػػػاّ فومػػػا  وػػػياـ دكف  ت ػػػاعاـ خكفنػػػا مػػػف 
تك وخاـ لاـ ؛ لككياـ هػـ الػذوف  إػمكهـ كةػالكا  وػياـ ك ػوف ا سػّـ ، ككةػكع 

ػػا  عػػد الػػدخكؿ فوػػل فاػػـ الػػذوف ةػػالكا :  هػػذا مػػياـ كػػاف عيػػد رؤوػػض العػػذاب ، ك مك
(}المؤميكف :  اللوفى كييكا ةىٍكمنا إى تييىا كى مىٍويىا ً ٍوكى مى ىٍت عى   (ِ({((َُٔ(ةىاليكا رى كيىا غى

                                                 

                           َّْ/ِ( الك اؼ  ُ(

                        َُّ/ٔكويظر : ركح المعايي لآللكسي  ٕٕٓ/ِ( فت  الودور  ِ(
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( عمػ   كٍا اليكدىامىضى لىمكا رى ىكيٍا اٍلعىذىابى كٍا(  ذف في ةكلل تعال  : (كى ىسىرح فػ( ىسىرح
كٍا اليكٍجػكىل الكػًذوفى ظىمىميػكٍا( ككمػا جػاّ  ا اا ، كهي كذلؾ في ةكلل تعال   : (كى ىسىػرح

فػػػي كتػػػاب ايإػػػداد يعسػػػل ،  ٌج  فك   ػػػا ع وػػػدة ةػػػاؿ فػػػي تعسػػػور هػػػذه ا وػػػض : 
كٍا( مػػػػػف ةػػػػػركؼ ايإػػػػػداد ،  م :  ظاػػػػػركا(( ػػػػػرح ةػػػػػاؿ ا ػػػػػف فػػػػػارس :  (ُ(((ك(ى ىسى

ؼ ، ((اليػػكف كالجػػوـ كالةػػرؼ المعتػػٌؿ  صػػّف : وػػدؿح  ةػػدهما عمػػ  ك ػػط كك ػػ
خعػػاّ ، فػػايكؿ : يجػػكتي الجمػػد :  ذا ك طتىل...كايصػػؿ  كا خػػر عمػػ  سػػتر كاع

فاػذا هػك معيػ  اليجػكل فكوػؼ  (ِ(ا خر : اليجك كاليجكل : السرح  ػوف اذيػوف((
وص  جعؿ ا سػرار فوػل  معيػ  ا ظاػار ؟! كلاػذا ةػاؿ الزمخ ػرم فػي تعسػور 

ج تكػكف  ٌج خعوػػض فمػػا ا وػض : ((فػػإف ةمػتى : اليجػػكل ، كهػي اسػػـ مػف التيػػاجي 
كٍا اليكٍجػكىل الكػًذوفى ظىمىميػكٍا( ةمػتي : معيػاه : ك ػالغكا فػي  معي  ةكلل تعال  : (كى ىسىػرح
  خعائاا ،  ك جعمكها  ةوث ج وعطف  ةد لتياجواـ ، كج وعمػـ  يكاػـ متيػاجكف((

)ّ)  
ـ ، ت وكف فوما تودـ ذكره  فك  سٌر : لوس مف ايإداد  في الوػر ف الكػرو
 كهي لـ ترد فول  ٌج  معي  ا خعاّ .                                  

ةاؿ   ك  كر : ((كصار ةرؼ مف ايإداد ، وواؿ : صار : -ُٔ
رتل :  ذا ةطكعتل ، كفسكر الياس ةكلل  صيرت ال يّ :  ذا جمعتل ، كصي

ٍرهيفك :  تعال  ٍذ  ىٍر ىعىضن ملفى الطكٍوًر فىصي (}ال ورة : (فىخي عم  إر وف ،  {ًَِٔ لىٍوؾى
 (ْ( فواؿ ا ف ع اس : معياه : ةطلٍعافك ، كةاؿ غوره : معياه : إٌمافك  لوؾ((

                                                 

                        ُّٕ ف ص ( مجاز الور  ُ(

                        ٖٖٖ-ٕٖٖ( مواووس المغض ص  ِ(

كفت  الودور  َٕٗكمدارؾ التيزوؿ ص  ْٓ/ْكويظر :  يكار التيزوؿ  ٗٗ/ّ( الك اؼ  ّ(
                        ٗٗ/ٗكركح المعايي لآللكسي  ِْٗ/ّلم ككايي 

 ِٖٔد في كّـ العرب ص كويظر : ايإدا ِّ( ايإداد ص  ْ(
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(  كسر الصاد كةر  ال اةكف  الإـ ، ((كهك  ةر  ةمزة (فىًصٍرهيفك
كةجض مف ةر   الكسر جعمل مف صار وصور ، كةجض مف ةر   (ُ(اجختوار((

صكر ، فاما لغتاف كالمعي  في الوراّتوف :  ممافك  الإـ جعمل مف صار و
كالصكاب  فك المراد مف الوراّتوف هك المعي  (ِ(كاجمعافك ،  ك ةطعافك ك ووافٌ 

ايكؿ ،  ٌج  فك المعسروف  إافكا المعي  الذايي ؛ يفك السواؽ ووتإول ، كج 
كىري  : الموؿ ، وواؿ :  كجكد لمعظل فول ، كالدلوؿ عم  ذلؾ ةكؿ الخموؿ : ((الصى

فّف وصكر عيول  ل  كذا ،  م : ماؿ  عيول ككجكال يةكه ، كاليعت :  ٍصكىر 
 ةاؿ ال اعر : 

ي فإيي  ل  التي   ترودوف  ف  ص ك  لواا غور  ٍصكىرً   فومتي لاا غيإل
(  م : ف ووافك  لوؾ ، وواؿ :  صيرهفك ،  م :   ٍرهيفك كةكلل تعال  : (فىصي

)) كال اهد  فك الخموؿ عوكف معي  الموؿ في  (ّ( إمافك ،  كوواؿ : ةطعافك
(  جاز معي  الإـ  ٍرهيفك المغض ،  لكف لمكا جاّ  ل  تعسور ةكلل تعال  : (فىصي

ا ( ً  ّى  لوؾ ، كالتوطوع ، كالدلوؿ عم  ذلؾ  وإن (  ذ وواؿ :  ًمًؿ ال ي لىٍوؾى
مكل  لوؾ ، كج وواؿ : ةطلٍعايفك  لوؾ ،  ك  ولٍوايفك  لوؾ ، كةد ةاؿ ا ف فارس  كإي
((الصاد كالكاك كالراّ ، كممات كذورة مت اويض ايصكؿ...كمما ويواس ميل 

كره ك صٍرتيل :  ّى  صي كىرى وىصيكر :  ذا ماؿ ، كصيرتي ال ي  ذا  ممتل ةكلاـ : صى
كفعؿ ايمر ميل : صير ( إـ الصاد( كةاؿ : ((الصاد كالواّ  (ْ( لوؾ((

                                                 

 ُٔ(  عراب الوراّات الس ع كعمماا ج ف خالكول ايص اايي ص  ُ(

عرا ػػل لمزجػػاج   ٗٔ-ٔٔ/ّ( ويظػر : جػػامع ال وػػاف  لمط ػػرم  ِ(   ِْٗ/ُكمعػػايي الوػػر ف كاع
عػراب الوػراّات السػ ع  ُّّ/ُكالك ؼ عف كجكه الوراّات لمكي  ف   ػي طالػب الووسػي  كاع

 .َّْ/ٖكلساف العرب  ُٔص اايي ص كعمماا ج ف خالكول اي

 . ّٓٓ( ويظر : العوف ص  ّ(

 .ْٕٗ( مواووس المغض ص  ْ(



1766 

 

كالراّ :  صؿ صةو  كهك المآؿ كالمرجع ، مف ذلؾ صار وصور صورنا 
كفعؿ ايمر ميل : ًصر ( كسر الصاد( ككّ الجذروف : وعود  (ُ(كصوركرة((

، ككاف  صةاب ع ود  الموؿ كالإـ ، لذلؾ ةاؿ العراّ : ((إـك الصادى العامكضي 
فامكا الإـ فكذور ، ك مكا الكسر فعي هيذىوؿ   (ِ(ا وكسركف ، كهما لغتاف

مىوـ...كويعىسكر معياه : ةطعافك ، كوواؿ : كجاافك ، كلـ يجد ةطعافك معركفض  كسي
كالمعي  عيد   ي ع ودة : ((إمافك  لوؾ ذـ ةطعافك  (ّ( مف هذوف الكجاوف((

ٍزّنا((( (ذيـك اٍجعىؿٍ  مى  كيؿل جى ىؿو ملٍيايفك جي عى
كهذا هك الصكاب كهك الجمع  وف (ْ(

ٍرهيفك  المعيووف  إإمار الوطع ، ك كإ  ا ف ةتو ض هذه الةوووض  وكلل : (((فىصي
(  م : فإمافك  لوؾ ، وواؿ : صرتي ال يّ فايصار ،  م :  ممتيل فماؿ  ً لىٍوؾى

مى  كيؿل جى ىؿو  ٍزّنا(  م : ري عنا مف كؿ طور فاإمر  (ذيـك اٍجعىٍؿ عى ٍيايفك جي مل
ٍزّنا( عف ةكلل :  مى  كيؿل جى ىؿو ملٍيايفك جي (فوطعاٌف( كاكتع   وكلل (ذيـك اٍجعىٍؿ عى
فوطعافك ؛ ييكل ودؿ عمول ، كهذا كما توكؿ : خذ هذا الذكب كاجعؿ عم   كٌؿ 

رم  عيدؾ ميل عممنا((
 )ٓ)  

( ةر  الجماكر كةاؿ ا ف الجكزم : ((  ٍرهيفك ً لىٍوؾى ةكلل تعال  : (فىصي
ّى فايصار ،  م :   إـ الصاد ، كالمعي  :  ممافك  لوؾ ، وواؿ : صرتي ال ي
 ممتل فماؿ ، كةر    ك جععر كةمزة  كسر الصاد ، ةاؿ الوزودم : هما 

 (ٔ(كاةد((
                                                 

 .ْٗٗ( مواووس المغض ص  ُ(

 َّْ/ٖ( كويظر : لساف العرب  ِ(

 . ُِٔ/ُ( معايي الور ف  ّ(

 . ّْ( مجاز الور ف ص  ْ(

 . َِٔ-ِٗٓ/ُ، كويظر : زاد المسور  ٔٗ( تعسور غروب الور ف ص  ٓ(

 . َِٔ-ِٗٓ/ُ( زاد المسور  ٔ(
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فػ(صار(  ذف لوس مف ايإداد ، كهك لـ ورد في ةكلل تعال  :  
رٍ  (  ٌج  معي  الموؿ كالإـ ، كالمعي  كما ةاؿ الةذاؽ مف  هؿ (فىصي هيفك ً لىٍوؾى

المغض كالتعسور :  ممافك كإمافك  لوؾ مدة ، ذـ اذ ةافك كةطلعافك ،  ٌج  يكل 
مى    إمر لعظ الذ   كالتوطوع ، لككيل معاكمنا مف ةكلل تعال  : (ذيـك اٍجعىٍؿ عى

زٍ  ٍيايفك جي ّنا( ةاؿ ا ف كذور ((كةاؿ العكفي عف ا ف ع اس : كيؿل جى ىؿو مل
(  كذوافك ، فممكا  كذوافك ذ ةافك ، ذـ جعؿ عم  كؿ ج ؿ ميافك جزّنا  ٍرهيفك (فىصي
، فذكركا  يكل عمد  ل   ر عض مف الطور فذ ةافك ذـ ةطعافك كيتؼ رو افك 

جعؿ عم  كؿ كمزكةافك ، كخمط  عإافك في  عض ، ذـ جزك هفك  جزاّ ، ك 
ج ؿ ميافك جزّنا ، ةوؿ  ر عض  ج ؿ ، كةوؿ س عض ، ةاؿ ا ف ع اس : ك خذ 
رؤكسافك  وده ، ذـ  مره ا تعال   ف ودعكهفك ، فدعاهفك كما  مره ا تعال  
، فجعؿ ويظر  ل  الروش وطور  ل  الروش ، كالدـ  ل  الدـ ، كالمةـ  ل  

 عإاا   عض ، ةت  ةاـ كؿ طائر  المةـ ، كايجزاّ مف كؿ طائر وتصؿ
عم  ةدة ، ك تويل وم وف سعونا ، لوككف   م، لل في الرؤوض التي سالاا ، 
كجعؿ كؿ طائر وجيّ لواخذ ر سل الذم في ود   راهوـ عمول السّـ ، فإذا 
ةدكـ لل غور ر سل وا اه ، فإذا ةدكـ لل ر سل ترككب مع  ووض جذتل  ةكؿ ا 

  (ُ( كةكتل((
( هك التعرؼ  ل  كعي ٍرهيفك ً لىٍوؾى دم  فك المراد مف ةكلل : (فىصي

  كالافك  دةض فوالعافك كوالعيل ةت  تصؿ هذه المعرفض  ل  درجض التمكف مف 
تمووزهفك مف  وف  جياسافك  ذا اختمطف  افك ، كالسر في ذلؾ هك لوطمئفك ةمب 

ول الطوكر يعساا التي ذ ةافك   راهوـ عمول السّـ ،  افك ا عز كجؿ  عاد  ل
 كةطعافك ، ج طوكرنا  خرل 

                                                 

 .ُّْ/ُ( تعسور الور ف العظوـ  ُ(
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ةاؿ   ك  كر : ((كالصروه كالصارخ الصريخ كالصارخ : -صرخ-ُٕ
مف ايإداد ، وواؿ : صارخ كصروه لممغوث ، كصارخ كصروه 

(}وس :  ـٍ وييوىذيكفى ـٍ كىج هي ًروهى لىاي { ّْلممستغوث...ةاؿ ا تعال  : (فىّ صى
مىا  ىيتيـٍ  فمعياه : فّ ـٍ كى مغوث لاـ ، كةاؿ تعال  : (مكا  ىيىٍا ً ميٍصًرًخكي

(}  راهوـ :  كةاؿ   ك الطوكب :  (ُ( { فمعياه : ما  يا  مغوذكـ((ًِِ ميٍصًرًخيك
((كمف ايإداد الصارخ كالصروه ، ةاؿ   ك ةاتـ : الصروه المستغوث ، 

لمستغوث...كفي التيزوؿ : كالصروه المغوث ، كلـ ويعرىؼ الصارخ  ٌج  معي  ا
(}وس :  ـٍ وييوىذيكفى ـٍ كىج هي ًروهى لىاي ـٍ فىّ صى ف يك ىٍا ييٍغًرٍةاي {  م : ج ّْ(كىاًع

ا ،  م :  عيتل ، كميل ةكلل  مغوث...كوواؿ :  صرختي الرجؿى  يصرخل  صراخن
(}  راهوـ :  ا  ىيتيـٍ ً ميٍصًرًخيك مى ـٍ كى                                                                    (ِ({((ِِتعال  : (مكا  ىيىٍا ً ميٍصًرًخكي

ةاؿ ا ف فارس : ((الصاد كالراّ كالخاّ  صوؿ ودؿي عم  صكت رفوع 
، مف ذلؾ الصراخ ، وواؿ : صرىخ وصريخي ، كهك  ذا صككت ، كوواؿ : 

ٍصًرخ ، الصارخ : المستغوث ، كالصارخ : المغوث ، كوواؿ :  ؿ المغوث مي 
ا  ىيتيـٍ  مى ـٍ كى لوكلل تعال  في ةصض مف ةاؿ : (مكا  ىيىٍا ً ميٍصًرًخكي

(}  راهوـ :   (ّ({((ًِِ ميٍصًرًخيك
(}وس :  ًروهى لىايـٍ { ّْةاؿ ا ف عطوض في تعسور ةكلل تعال  : (فىّ صى

((كالصروه هيا  ياّ العاعؿ  معي  الميصًرخ ، كذلؾ  يكؾ توكؿ : صارخ 
، كميصًرخ  معي  مغوث ، كوجيّ صروه مرة  معي  هذا ،   معي  مستغوث

ّن مف   يوض اسـ العاعؿ ، فمرة وجيّ مف  صرخ ،  كمرة  معي  هذا ؛ يفك فعو

                                                 

  َٔ( ايإداد ص  ُ(

  ِْٕ( ايإداد في كّـ العرب ص ِ(

 َٖٓ( مواووس المغض ص ّ(



1769 

 

رىخى  ذا استغاث(( (  (ُ( كمرة وجيّ مف صى ـٍ ًروهى لىاي ةاؿ الورط ي : (((فىّ صى
(  معي  ميصًرخ(( ًروهى واف كةاؿ   ك ة (ِ( م : ج مغوث لاـ...ك(صى

اييدلسي : ((كالصروه فعوؿ ،  معي  صارخ ،  م : مستغوث ، ك معي  
ميصًرخ ،  م : ميغوث ، كهذا معياه هيا ،  م :  فّ ميغوث لاـ كج ميعوف((
)ّ)  

لـ ورد الصارخ في الور ف الكروـ ،  مكا الصروه فّ ويعىدح مف ايإداد 
 د ؛ ييكل لـ ورد  ٌج في مكإع كاةد ، ك معي  كاة

ةاؿ   ك  كر : ((كالصّة مف ايإداد ، وواؿ الص ة : -ُٖ
لممصمك  مف مساجد المسمموف صّة ، كوواؿ لكيوسض الواكد صّة  ، ةاؿ ا 
تك ى تىٍعمىميكٍا مىا  ّىةى كى ىيتيـٍ سيكىارىل ةى عزك كجؿك : (وىا  ىوحاىا الكًذوفى  مىييكٍا جى تىٍورى يكٍا الصك

{) {   راد : ج تور كا المصمك  ، هذا تعسور   ي ع ودة ّْاليساّ : تىويكليكفى
ايـ ً  ىٍعضو لكايدلمىٍت  لىٍكج دىٍفعي المكًل اليكاسى  ىٍعإى كغوره ، كةاؿ عزك كجؿك : (كى

ـي المكًل كىًذورنا(}الةج :  مىسىاًجدي ويٍذكىري ًفواىا اٍس مىكىاته كى ً وىعه كىصى كىاًمعي كى { َْصى
عيًيي  اا كيائس الواكد ، كاةدتاا صّة...كةاؿ  عض المعسروف :  كالصمكات

الكيوسض  الع رايوض وواؿ لاا صمكذا ، فعرك تاا العرب ، فوالت : صّة...كةاؿ 
 عض المعسروف : لـ ورد ا  الصمكات كيائس الواكد ، كلكيل  راد  الصمكات 

ادوماا تعطوماا ، المعركفض ، فووؿ لل : كوؼ تادكـ الصمكات ؟ فواؿ : ت
 (ْ( ك خرجل مف  اب المجاز((

 ي  المصيؼ كما ترل جعؿ الصّة مف ايإداد عم   ساس  فك 
الصّة في سكرة اليساّ تعي  مصمك  المسمموف ، كةد صركح المصيؼ يعسل 

                                                 

 ْٓٓ/ْ( المةرر الكجوز ُ(

 ِّ/ُٓ( الجامع يةكاـ الور ف ِ(

 ْْٗ/ٕ( ال ةر المةوط ّ(

 َِٔ( ايإداد ص ْ(
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 فك هذا التاكوؿ لوس مذهب كٌؿ  هؿ التعسور ،  ؿ هك مذهب   ي ع ودة 
 كغوره 

ّىةى كى ىيتيـٍ جاّ في التعسور : ( (كفي معي  ةكلل تعال  : (جى تىٍورى يكٍا الصك
سيكىارىل( ةكجف :  ةدهما : ج تتعركإكا  السكر في  كةات الصّة ، كالذايي : 
ج تدخمكا في الصّة في ةاؿ السكر ، كايكؿ  ص ح ؛ يفك السكراف ج وعوؿ 

ّىةى( اختمؼ العمماّ كجاّ ((ةكلل تعال  : (جى تىٍورى  (ُ( ما وخاطب  ل((  يكٍا الصك
في المراد  الصّة هيا ، فوالت طائعض : هي الع ادة المعركفض يعساا ، كهك 
( كةالت طائعض : المراد  ا تىويكليكفى تك ى تىٍعمىميكٍا مى ةكؿ   ي ةيوعض ، كلذلؾ ةاؿ : (ةى

 (ِ( مكاإع الصّة ، كهك ةكؿ ال افعي ، فةذؼ المإاؼ((
ة في سكرة اليساّ تعيي مصمك  المسمموف ، لما كلك ص   فك الصّ

ص  جعؿ الصّة مف ايإداد ، ك وف هك التإاد؟! ؛ يفك المراد مف تسموض 
المصمك  مصمك  ككف الصّة تؤدكل فول مف ة ؿ المسمموف ، ككذلؾ سيملوت 
الكيائس صمكات ؛ ييكل تؤدل فواا الصّة مف ة ؿ الواكد ، فعي كمواما 

 ماكف لمصّة كالع ادة ، فاصؿ التسموض كاةد ، كس ب التسموض كاةد اتخذت 
لىٍكج دىٍفعي المكًل اليكاسى  ، فالدجلض كاةدة كج  إداد ،  ذـ تامؿك سواؽ ا وض : (كى
ـي المكًل  مىسىاًجدي ويٍذكىري ًفواىا اٍس مىكىاته كى ً وىعه كىصى كىاًمعي كى ايـ ً  ىٍعضو لكايدلمىٍت صى  ىٍعإى

ًذورنا( فود جاّت الصكامع كال وىع كالصمكات كالمساجد في سواؽ كاةد ، ك اف كى 
كاةد ، فجعماا في سواؽ ايماكف التي اتًخذت لمع ادة كالصّة ، ةت   سيد 
 ل  جموعاا الععؿ يعسل ، كةت  جاز اةتماؿ عكد الااّ في (ًفواىا(  لواا 

كتسموطل المسمموف عم   جموعاا ، فود جاّ في التعسور : (( م : لكج  ظااره
الكافروف  المجاهدة جستكل  الم رككف عم   هؿ الممؿ المختمعض في  زميتاـ 

                                                 

 ٓٓ/ِ ( زاد المسور ج ف الجكزم ُ(

 ُُٓ/ٓ( الجامع يةكاـ الور فِ(
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، كعم  متع داتاـ فادمكها كلـ وترككا لميصارل ً وىعنا ، كج لره اياـ صكامع ، 
كج لمواكد صمكات ،  م : كيائس ، كسموت الكيوسض صّة ؛ ييكل ويصمك  

ساجد ،  ك لغمب الم رككف في  مكض مةمد صم  ا فواا ، كج لممسمموف م
عمول كسمـ ، عم  المسمموف ، كعم   هؿ الكتاب الذوف في ذمتاـ ، كهدكمكا 
متع دات العروووف ، كةدكـ غور المساجد عمواا لتودماا كجكدنا ،  ك لور اا مف 

ـي المكًل كىًذورنا( في المساجد ،  ك ف  (ُ(ي جموع ما تودـ((التادوـ (ويٍذكىري ًفواىا اٍس
ةاؿ   ك  كر : ((فاككؿ ذلؾ الظٌف ووع عم  معاف الظف : -ُٗ 

 ر عض : معيواف متإاداف :  ةدهما : ال ٌؾ ، كا خر الوووف الذم ج  ؾك فول 
، فامكا معي  ال ؾ فاكذر مف  ف تيةص   كاهده ، ك مكا معي  الوووف فميل 

لىف يحٍعًجزىهي ةكؿ ا عزك كجؿك : (كى ىيكا ظىيى  يكا  ىف لكف يحعًجزى المكلى ًفي ايٍرًض كى
{ معياه : عمميا ، كةاؿ جؿك اسمل : (كىرى ىل اٍلميٍجًرميكفى اليكارى ُِهىرى نا(}الجٌف :

                                (ِ({ معياه : فعممكا  غور  ؾ((ّٓفىظىيحكا  ىيكايـ محكىاًةعيكهىا(}الكاؼ : 
مع  هؿ المغض عم   فك الظفك جاّ في الور ف الكروـ  معي  ال ؾ  ج 

كهذا الذم  جمعكا عمول مردكد عيدم ذلؾ  يكل ج وص   (ّ(ك معي  الوووف
مجيّ الظف في الور ف الكروـ  معي  ال ؾ في مكاإع ، ك معي  الوووف في 

ر ؛ يفك  لعاظ هذه المعايي الذّذض : الظف  كال ؾ ،  كالوووف ، ةد مكاإع  يخى
استعمماا الور ف الكروـ عم  ةد سكاّ ، مما ودؿ ةطعنا عم   فك لكؿ مياا 
معياه الخاص  ل ، الذم وموزه مف معي  المعظوف ا خروف ، كالذم  راه  فك 
ف  الظف ج وجيّ  معي  ال ؾ ، كج  معي  الوووف ، ك هؿ المغض  يعساـ ، كاع

مكا وووف ، ذكركا مف جاض  خرل  فك   جمعكا عم   فك الظف ،  مكا  ؾا ، كاع
                                                 

 ُْٕ( مدارؾ التيزوؿ لميسعي ص ُ(

 ِٔٗكويظر : ايإداد في كّـ العرب ي ي الطولب المغكم ص  َِ( ايإداد ص  ِ(

 ُٔٗ/ٗكلساف العرب  ُٓٓكمواووس المغض ص  ٖٗٓ( ويظر : العوف ص  ّ(
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ف  يكما وجيّ  وف ةٌدواما ، فالعسكرم كاع الظفك ج هك  ؾا ، كج هك وووف ، كاع
ةاؿ في كتا ل الكجكه كاليظائر : ((الظف في العر وض عم  كجاوف : ال ؾ ، 

فود ذكر في كتا ل العركؽ المغكوض :  (ُ(كالوووف ، كةد جاّ في الور ف كذلؾ((
((العرؽ  وف الظف ، كال ؾ  فك ال ؾ استكاّ طرفي التجكوز ، كالظف رجةاف 
 ةد طرفي التجكوز...كوجكز  ف وواؿ : الظف : ةكة المعي  في اليعس مف 
غور  مكغ ةاؿ الذوض الذا تض ، كلوس كذلؾ ال ؾ الذم هك كةكؼ  وف 

 (ِ(ما عم  ا خر((اليووإوف مف غور توكوض  ةده
ـك استعمؿ في   فػ((ال ؾ خّؼ الوووف ، ك صمل اإطراب اليعس ، ذ

التردد  وف ال وئوف سكاّ استكل طرفاه  ك ترج   ةدهما عم  ا خر...كةاؿ 
ايصكلوكف : هك تردد الذهف  وف  مروف عم  سكاّ ، ةالكا : التردد  وف 

ٌج ف  الراج  ظفا ، كالمرجكح كهـ((الطرفوف  ف كاف عم  السكاّ فاك ال ؾ ، كاع

كةاؿ ا ف سوده : ((الظٌف :  ؾ كوووف ،  ٌج  يكل لوس  وووف عواف ،  يكما  (ّ(
كةاؿ الراغب :  (ْ( هك وووف تدٌ ر ، فامكا وووف العواف فّ وواؿ فول  ٌج عمـ((

((الظٌف : اسـ ًلما وةصؿ عف  مارة ، كمت  ةكوت  دكت  ل  العمـ ، كمت  
كةاؿ ا ف الجكزم : (الظف  في  (ٓ(ًدا لـ وتجاكز ةدك الكهـ((إععت ج

ايصؿ : ةكة  ةد ال وئوف عم  يووإل في اليعس ، كالعرؽ  ويل ك وف ال ؾ 

                                                 

 . ِّٓ( ص  ُ(

 .  ُُّ( ص  ِ(

 .  ُِٓدوف الةسويي ص ( فركؽ المغات ، ليكر ال ّ(

كتػػػػاج العػػػػركس  ُٔٗ/ٗكويظػػػػر : لسػػػػاف العػػػػرب  ٖ/َُ( المةكػػػػـ كالمةػػػػوط ايعظػػػػـ  ْ(
ّٓ/ُٖٓ 

 ِّٗ( المعردات ص  ٓ(
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كةاؿ  (ُ( فك ال ؾ : التردد في  مروف ج مزوض يةدهما عم  ا خر((
 (ِ( ـ((العوركز  ادم : ((الظٌف : التردد الراج   وف طرفي اجعتواد غور الجاز 

كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي في الظف : ((كالذم و دك لي  فك  
  واّها عم  معياها ما  مكف  كل  ، كما ذيًكر مف معايي الوووف ومكف تاكومل 
مى ىٍت ًفئىضن  ّىةيك الٌمًل كىـ ملف ًفئىضو ةىًمومىضو غى فوكلل تعال  : (ةىاؿى الكًذوفى وىظييحكفى  ىيكايـ مح

(}ال ورة : كىًذورى  اً ًروفى { ومكف  ف وككف معياه : ِْٗةن ً ًإٍذًف الٌمًل كىالٌملي مىعى الصك
الذوف كطكيكا  يعساـ عم  الذ ات في ساةض الوتاؿ ، كظيكا  يكاـ سوّةكف ر اـ 
في هذه الكةعض ، كةكلل تعال  : (ً يلي ظىيىيتي  ىيلي ميّؽو ًةسىاً وٍل( وعيي  يلي 

الةاؿ ، كهي ةاؿ السعادة ، كهذا مكطف الظٌف ج العمـ ،  مّةول عم  هذه
كةكلل تعال  : (كىرى ىل اٍلميٍجًرميكفى اليكارى فىظىيحكا  ىيكايـ محكىاًةعيكهىا(  معي   يكاـ لـ 
وواسكا مف  ف وخعؼ ا عياـ ، كلكف الظٌف الراج   يكاـ سوكاةعكف اليار ، 

ظىيحكٍا  ىف جك  اى ًمفى الٌمًل ً ٌج ً لىٍوًل(}التك ض :  كةكلل تعال  : (كى ٍمجى {  معي  ُُٖمى
 يكاـ وطمعكف في رةمض ا كالتك ض عمواـ ، كهذا مكطف ظٌف ج وووف ، كيةكه 
ـى  ما ذكر في  ووض ا وات كغورها ، ك ظيؾ تةٌس العرؽ  وف كممتي ظفك كعم

 (ّ( في مذؿ هذه المكاطف((
ج هك وووف ، كج هك  ؾ عم  خّؼ ما فاذه هي الةوووض  فك الظفح  

 جمعكا ، كج هك ةالض  وياما ،  ؿ هك معي  مةاود ، ك رل  فك  ةرب المعايي 
 لول اجعتواد ، كالجدور  الذكر  فك الور ف الكروـ لـ وستعمؿ لعظ (اعتود( كةد 
(  دج ميل ، كا  عمـ ، فالظف معي  ووع  وف ال ؾ  وككف استعمؿ (ظفك

ف مكةع الةواد ، فاذه هي ةوووض الظف التي وي غي عم   ساساا  ف كالووو
                                                 

 .  ُٔٗ( يزهض ايعوف ص  ُ(

  ُٖٓ/ّٓ( تاج العركس  ِ(

 َِ/ِ( معايي اليةك  ّ(
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تيعىسكر  كاهده في الور ف الكروـ في كتب المغض كالتعسور ، فوكلل تعال  : (كى ىيكا 
لىف يحٍعًجزىهي هىرى نا(  م : اعتوديا ذلؾ ،  ظىيىيكا  ىف لكف يحعًجزى المكلى ًفي ايٍرًض كى

ل اٍلميٍجًرميكفى اليكارى فىظىيحكا  ىيكايـ محكىاًةعيكهىا( معياه : كاعتودكا كةكلل تعال   : (كىرى ى 
، كما وعتوده ا يساف ةد وككف في مكايل ، كةد وككف في غور مةملل ، 
كاعتواد المسمـ في  خول المسمـ الذم ارتاب  ل ، لذلؾ ةاؿ س ةايل : (وىا  ىوحاىا 

 { ُِرنا ملفى الظكفل ً فك  ىٍعضى الظكفل ً ٍذـه(}الةجرات : الكًذوفى  مىييكا اٍجتىًي يكا كىًذو
كمصطم  العوودة استعمؿ يهؿ كؿل ممكض ، فوواؿ : عوودة الواكد ،  

كعوودة اليصارل ، كعوودة المسمموف ، فكؿا مياـ وعتود ما  مف  ل ، كسوعمـ 
تعال  : (فىاىمكا  وكـ الووامض مىف إؿك فوما اعتوده ، كمف  صاب ، مف ذلؾ ةكلل

ؤيكا ًكتىاً وٍل } ـي اٍةرى ٍف  يكًتيى ًكتىا ىلي ً وىًموًيًل فىوىويكؿي هىاؤي { ً يلي ظىيىيتي  ىيلي ميّؽو ُٗمى
{  كالمعي  :  فك ما كيت اعتوده في الديوا ، َِ-ًُٗةسىاً وٍل(}الةاةض : 

                                           كجدتل الوكـ عواينا .                                       
رتي ةرؼ مف ايإداد ،  التعزير :-عزر-َِ  ةاؿ   ك  كر : ((كعزك

رتي الرجؿ ،  ذا  دك تىل ، كعيكعتىل ، كلمتىل ، كميل ةكؿ العوااّ  :  وواؿ : عزك
رتي الرجؿ ،  ذا عظكمتىل ككركمتىل ، ةاؿ ا  وجب عمول التعزور ، كوواؿ : عزك
كهي  يٍكرىةن  تيسى لةي كهي كى ةلري تيكى كهي كى ري تيعىزل عز كجؿ : (ًلتيٍؤًمييكا ً المكًل كىرىسيكًلًل كى

(}العت  :  ّن كهي( تكرلمكيل كتعظلمكيل((ٗكى ىًصو ري {  راد  ػ(تيعىزل
ككرد التعزور في  (ُ( 

الور ف الكروـ في ذّذض مكاإع جموعاا  معي  التكروـ كالتعظوـ ، مياا 
ّىةى  ـٍ لىًئٍف  ىةىٍمتيـي الصك ةىاؿى الٌملي ً يلي مىعىكي المكإع المذككر ، كةكلل تعال  : (كى
ـٍ  يكي سىينا جكىعلرىفك عى ا ةى ـٍ كى ىٍةرىٍإتيـي الٌملى ةىٍرإن ٍرتيميكهي يتـي ً ريسيًمي كىعىزك كى تىٍوتيـي الزككىاةى كى مى

يكاتو  ـٍ جى ـٍ كىييٍدًخمىيككي (}المائدة : سىولئىاًتكي { كةكلل ُِتىٍجًرم ًمف تىٍةًتاىا ايىٍياىاري

                                                 

كويظػػر : ايإػػداد فػػي كػػّـ العػػرب ،ي ػػي الطولػػب  ٖٖرةػػـ المعػػظ  ٖٗ( ايإػػداد ص  ُ(
 ُّٗص 
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كهي كىاتك ىعيكٍا اليحكرى الكًذمى  ييًزؿى مىعىلي  يٍكلىػًئؾى  ري يىصى كهي كى ري تعال  : (فىالكًذوفى  مىييكٍا ً ًل كىعىزك
(}ايعراؼ :  ٍعًمةيكفى ـي اٍلمي { لذلؾ فإفك التعزور ج ويعدح مف ايإداد في ُٕٓهي

ر ف الكروـ ؛ ييكل لـ ورد فول  ٌج  معي  التعظوـ كالتكروـ ،  مكا معي  المـك الو
 كالتعيوؼ كالتادوب فود كرد في كّـ الياس ، كلـ ورد في كّـ ا

ةاؿ   ك  كر  ف ايي ارم : ((كعس  لاا معيواف عسى : -ُِ 
ز كجؿ : متإاداف ،  ةدهما : ال ؾ كالطمع ، كا خر : الوووف ، ةاؿ ا ع

(}ال ورة :  ـٍ ٍوره لككي { معياه : كوووف  فك ذاؾ ُِٔ(كىعىسى   ىف تىٍكرىهيكٍا  ىٍوئنا كىهيكى خى
وككف ، كةاؿ  عض المعسروف : عس  في جموع كتاب ا جؿك كعزك كاج ض ، 
كةاؿ غوره : عس  في الور ف كاج ض  ٌج في مكإعوف : في سكرة  يي 

ـٍ  ٍف عيدتحـٍ عيٍديىا(}ا سراّ :   سرائوؿ : (عىسى  رى حكي ـٍ كىاًع مىكي { وعيي  يي ٖ ىف وىٍرةى
اليإور ، فما رةماـ ر اـ ،  ؿ ةاتماـ رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ ، 
ك كةع العوك ض  اـ ، كفي سكرة التةروـ : (عىسى  رى حلي ً ف طىمكوىكيفك  ىف ويٍ ًدلىلي 

(}التةروـ  ٍورنا مليكيفك ا خى ا ، كج ً فك ميل ، ٓ:  ىٍزكىاجن { فما   دلل ا  افك  زكاجن
 ةت  ةيً ض عمول السّـ ، كةاؿ تموـ  ف   ي ىيى في ككف عس   وجا نا :

 ظفا  اـ كعس  كهـ ً تىييكفىضو    وتيازعكف جكائز ايمذاؿ  
  راد : ظفا  اـ كوووف...ك ي د   ك الع اس :

 اّه فرج ةروبي عس  الكربي الذم  مسوتى فول   وككف كر  
  (ُ( فػػ(عس (  في هذا ال وت عم  معي  ال ؾ((

فود ذهب ا ف ايي ارم  ل   فك (عس ( مف ايإداد في الور ف الكروـ  
، كفي كّـ العرب ، كالصةو   فك (عس ( لوست مف ايإداد في كّـ ا 

(عىسى  ؛ كةكلل : ((كةاؿ غوره : عس  في الور ف كاج ض  ٌج في مكإعوف : 
 ))) ٍورنا مليكيفك ا خى ـٍ ( : (عىسى  رى حلي ً ف طىمكوىكيفك  ىف ويٍ ًدلىلي  ىٍزكىاجن مىكي ـٍ  ىف وىٍرةى رى حكي

                                                 

  ِٓ-ِْ( ايإداد ص  ُ(
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خّؼ ما جاّ في كتب التعسور ، كما ةالل في ال اهد ايكؿ ((فما رةماـ 
ر اـ ،  ؿ ةاتماـ رسكؿ ا صم  ا عمول كسمـ ، ك كةع العوك ض  اـ(( كاف 

ـٍ ذ لؾ  عد العكد ج  عد عس  ، ةاؿ مواتؿ في تعسور ةكلل تعال  : (عىسى  رى حكي
ـك  فك ا عزك كجؿك استيوذهـ  ـٍ ( ((فّ وسمط عموكـ الوتؿ كالس ي ، ذ مىكي  ىف وىٍرةى
عم  ود الموواس ، فردهـ  ل   وت المودس فعمركه ، كردك ا عزك كجؿك  لواـ 

ف عدتـ  ل   لعتاـ ، ك عث فواـ   ٍف عيدتحـٍ عيٍديىا( ووكؿ : كاع ي واّ ، ذـ ةاؿ : (كىاًع
((ك(عس ( مف  :كةاؿ الط رم  (ُ( المعاصي عديا  لوكـ  ا ٌد مما  صا كـ((

ا كاجب ، كفعؿ ا ذلؾ  اـ ، فكذر عددهـ  عد ذلؾ ، كرفع خساستاـ ، 
كةاؿ  (ِ( كجعؿ مياـ الممكؾ كايي واّ...فعادكا فعاد ا عمواـ   عوا ل((

ـٍ ( هذا ما  خ ر ا  ل  يي  مىكي ـٍ  ىف وىٍرةى الكاةدم : ((ةكلل : (عىسى  رى حكي
ي  : لعؿك ر كـ  ف ورةمكـ كوععك عيكـ  عد ايتوامل  سرائوؿ في كتا اـ ، كالمع

ميكـ وا  يي  سرائوؿ ، ذـ عاد ا عمواـ  رةمتل ةت  كذركا كايت ركا ، ذـ 
ف عدتـ  المعصوض عديا  العوك ض ،  ٍف عيدتحـٍ عيٍديىا( ةاؿ الةسف : كاع ةاؿ : (كىاًع

كزم : ((ةكلل : كةاؿ ا ف الج (ّ(ةاؿ   راهوـ : ذـ عادكا فاعاد ا  العرب((
( هذا مما كيعدكا  ل في التكراة ، ك(عس ( مف ا  ـٍ مىكي ـٍ  ىف وىٍرةى (عىسى  رى حكي
كاج ض ، فرةماـ ا  عد ايتواماـ مياـ ، كعمكر  ّدهـ ك عاد يعماـ  عد 
(  ل  معصوتيا  (عيٍديىا(  ل  عوك تكـ ، ةاؿ  ٍف عيدتـح س عوف سيض (كىاًع

ادكا  ل  المعصوض ، ف عث ا عمواـ ممككنا مف ممكؾ المعسركف : ذـ  يكاـ ع
فارس كالركـ ، ةاؿ ةتادة : ذـ كاف  خر ذلؾ  ف  عث ا عمواـ مةمدنا صم  
ا عمول كسمـ ، فاـ في عذاب  ل  وكـ الووامض ، فوعطكف الجزوض عف ود كهـ 

                                                 

 ُِٓ-َِٓ/ُ( تعسور مواتؿ  ُ(

 ِٓ/ُٓ( جامع  ال واف ِ(

 ٖٗ/ّ( الكسوط في تعسور الور ف المجود  ّ(
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كيفك  ىف ويٍ ًدلىلي  مكا ةكلل في ةكلل تعال  : (عىسى  رى حلي ً ف طىمكوى  (ُ( صاغركف((
ا ، كج ً فك ميل ، ةت  ةيً ض  ( ((فما   دلل ا  افك  زكاجن ٍورنا مليكيفك ا خى  ىٍزكىاجن
عمول السّـ(( فموس في مةملل ؛ يفك كجكب عس  كاف   رط طّؽ الرسكؿ 

ا ، كلكيكل لـ  ، صم  ا عمول كسمـ ، لافك ، فمك طموافك ي دلل ا  افك  زكاجن
ٍورنا  ا خى ( رسكلل ( ىف ويٍ ًدلىلي  ىٍزكىاجن وطموافك ((كالمعي  : كاجب مف ا (ً ف طىمكوىكيفك

)))   (ِ(مليكيفك
كةاؿ   ك الطولب : ((كمف ايإداد عس  ، ةاؿ   ك ةاتـ كةطرب :  

ـٍ  ىف  عس  تككف  ًكا مرة ، كوووينا  خرل ، ةاؿ ا عزك كجؿك : (عىسى  رى حكي
ـٍ (}ا سراّ : وى  مىكي { كعس  في الور ف كاج ض ، ةاؿ ا ف ع اس رةمل ا : ٍٖرةى

هي كاج ض مف ا ، ككذلؾ ةكلل تعال  : (عىسى  الٌملي  ىف وىتيكبى 
(}التك ض :  ـٍ مىٍوًا { ككٌؿ ما في الور ف مف ذلؾ فاك كاجب مف ا عزك َُِعى

 :كجؿك ، ةاؿ   ك ع ودة : كميل ةكؿ ا ف ميوً ؿ 
 (ّ(ظٌيي  اـ كعس  كهـ ً تىييكفىضو    وتيازعكف جكائز ايمذاؿ 

 م : ظٌيي  اـ كوووف ، ةاؿ   ك ةاتـ : كمما جاّ في ال ؾك في معي  لعؿك 
 ةكؿ ال اعر :

 (ْ( عس  الكربي الذم  مسوتى فول   وككف كراّه فرج ةروب(( 
ف جعؿ عس  مف ايإداد في كّـ العرب ،   لكيل فا ك الطولب ، كاع

لـ وجعمل مف ايإداد في كّـ ا ، كةاؿ : (كعس  في الور ف كاج ض...ككٌؿ 
(( وإاؼ  ل  ما تودـ  ما في الور ف مف ذلؾ فاك كاجب مف ا عزك كجؿك

                                                 

 ٗ/ٓ( زاد المسور في عمـ التعسور  ُ(

 ِٖ( زاد المسور في عمـ التعسور  ِ(

 ( التيكفض : الوعر مف ايرض ج ماّ  اا كج  يوس  ّ(

 َّٕ( ايإداد في كّـ العرب ص  ْ(
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ذكره ما ةالل الراغب : ((عس  : طمعى كترجك  ، ككذور مف المعسروف فسكركا 
 فك الطمع كالرجاّ ج وص ح مف (لعؿ( ك(عس ( في الور ف  الّـز ، كةالكا : 

ا ، كفي هذا مياـ ةصكر يظر ؛ كذاؾ  فك ا تعال  :  ذا ذكر ذلؾ وذكره 
؛ لوككف ا يساف راجونا ج  ف وككف هك تعال  ورجك ، فوكلل تعال  : (عىسى  

(}ايعراؼ :  ـٍ كي ـٍ  ىف ويٍاًمؾى عىديكك  (ُ( {  م : ككيكا راجوف في ذلؾ((ُِٗرى حكي
( مف ا  وجاب ،  م : ج وراد  اما  ( (كةاؿ سو كول : (عس ( ك(لعؿك

الترجي ، كج ا  عاؽ ؛ يفك ذلؾ مةاؿ في ةؽ ال ارم تعال  ، ك مكا الةذاؽ 
غوره ، فود ةالكا : هما عم   ا اما ، كلكف لوس  ل  ال ارم تعال  ،  ؿ  ل  

ٍكجن لكولينا لكعىمكلي وىتىذىككري  ىٍك الياس ، فوالكا في ةكلل تعال  : (فىويكج لىلي ةى 
{  م : اذه ا  لول عم  الرجاّ كالطمع ميكما في ذلؾ ، كما ْْوىٍخ ى (}طل : 

ةوؿ في عج تي ، فوما ةر   الإـ في ةكلل تعال  : ( ىٍؿ عىًجٍ تي 
(}الصافات :  كفى ري وىٍسخى  (ِ({((ُِكى

في الور ف يخمص مما س ؽ ذكره  فك (عس ( لوست مف ايإداد  
الكروـ ،  ؿ هي لـ تخرج عف  ا اا كدجلتاا ايصموض في كؿ مكاإع كركدها 

 في كتاب ا . 
ةاؿ   ك  كر : ((كعسعس : ةرؼ مف ايإداد ، عسعسى : -ِِ 

وواؿ : عسعس الموؿ :  ذا  د ر ، كعسعس :  ذا  ة ؿ...ةاؿ يافع  ف ايزرؽ 
(كىالمكٍوًؿ ً ذىا :  زك كجؿك لع د ا  ف الع اس :  ر وتى ةوؿى ا ع

(}التككور :  { ما معياه ؟ فواؿ : عسعس :  ة مت ظممتل...كةاؿ ُٕعىٍسعىسى
كةاؿ   ك الطولب المغكم :  (ّ(  ك ع ودة : عسعس :  د ر ك ة ؿ جموعنا((

                                                 

 ّْٖ-ّْٕ( المعردات ص  ُ(

 ٕٓ/ّ( عمدة الةعاظ في تعسور   رؼ ايلعاظ  ِ(

 ُّ-َّ( ايإداد ص  ّ(
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((كمف ايإداد عسعس ، ةاؿ   ك ع ودة : وواؿ : عسعس الموؿ :  ذا  ة ؿ ، 
 ر...كةاؿ ا ف ع اس في ةكلل تعال  : (كىالمكٍوًؿ ً ذىا كعسعس الموؿي :  ذا  د

(}التككور :  { ةاؿ :  د ر ، كةاؿ غوره :  ظمـ ، كةاؿ  خركف : ُٕعىٍسعىسى
( وواؿ : عسعس  (ُ( ة ؿ ، كا  عمـ(( كةاؿ الزجاج : (((كىالمكٍوًؿ ً ذىا عىٍسعىسى

ف ورجعاف  ل   يّ الموؿي :  ذا  ة ؿ ، كعسعس الموؿ :  ذا  د ر ، كالمعيوا
د اره في  خره(( كةاؿ الراغب :  (ِ(كاةد ، كهك ا تداّ الظّـ في  كلل ، كاع

(  م :  ة ؿ ك د ر ، كذلؾ في م د  الموؿ كميتااه ،  (((كىالمكٍوًؿ ً ذىا عىٍسعىسى
لذلؾ ((ةاؿ  (ّ(فالعسعسض كالًعساس رةض الظّـ ،  كذلؾ في طرفي الموؿ((

لول يةا الاركم   عإاـ :  يكل لوس مف ايإداد ؛ يفك  وياما ةدرنا م تركنا ، كاع
كغوره ، كةاؿ : كالمعيواف ورجعاف  ل  معي  كاةد ، كهك ا تداّ الظّـ في 

د اره في  خره(( ك((عف ا ف ايعرا ي : العسعسض : ظممض الموؿ  (ْ( كلل ، كاع
كةاؿ ا ف  (ٔ(وؼ مف كؿل  يّ ، كالعسعس((((كالعسكاس : الخع (ٓ(كٌمل((

( ((كعسعس الموؿ في المغض :  ذا  عطوض في تعسور ا وض : (كىالمكٍوًؿ ً ذىا عىٍسعىسى
كاف غور مستةكـ ا ظّـ ، كةاؿ الةسف  ف الةسف ، كذلؾ في كةت  ة الل 
، ك ل كةع الوسـ ، كةاؿ زود  ف  سمـ كا ف ع اس ، كمجاهد ، كةتادة : ذلؾ 

د اره ، عي د  د اره ، ك ل كةع الوسـ...كةاؿ الم رد   ك الع اس :  ةسـ  إة الل كاع

                                                 

 َّٗ-َّٖ( ايإداد في كّـ العرب ص  ُ(

عرا ل ( معايي الو ِ(  ِِٔ/ٓر ف كاع

 ّْٕ( المعردات ص  ّ(

 ّٕ-ِٕ/ّ( عمدة الةعاظ  ْ(

 ِّْْ/ّ( تاذوب المغض ي ي ميصكر ايزهرم  ٓ(

 ُّّ/ُٔ( تاج العركس لمز ودم  ٔ(
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 م :  (ُ( ةاؿ الخموؿ : وواؿ : عسعس الموؿي كسعسع :  ذا   ة ؿ ك د ر((
د اره معنا ، ك ذلؾ وككف  وذار هذا الععؿ  فادتل كّ  (( ةسـ ا  إة اؿ الموؿ كاع

مظاهر الودرة  ؛  ذ وعوب الظّـي  ةالوف صالةوف لموسـ  ل ؛ ييكاما مف
ّي الظّـى ، كهذا  وجاز(( ّى ، ذـ وعوب الإوا  م :  دٌج مف  ف ووكؿ  (ِ( الإوا

ذا  ة ؿ ،  كجز الكّـ ، فواؿ : كالموؿ  ذا  ا س ةايل : كالموؿ  ذا  د ر ، كاع
 عسعس 
كصعكة الوكؿ  فك (عسعس( لوس مف ايإداد في الور ف الكروـ ،  
( ج وعيي : كالموؿ  ذا  ة ؿ ، كج وعيي : يفك ة كلل تعال  : (كىالمكٍوًؿ ً ذىا عىٍسعىسى

يكما وعيي : كالموؿ  ذا رةكٍت ظممتل ، كهذا وككف في  كؿ  كالموؿ  ذا  د ر ، كاع
 الموؿ ك خره 
ةاؿ   ك  كر : ((كالعاصـ مف ايإداد ، العاصـ : -عصـ-ِّ 

ؿ رجؿ عاصـ ،  م : معصكـ ،  ذا فيًاـ وواؿ : ا عاصـ لمف  طاعل ، كووا
المعي  ، ةاؿ ا تعال  : (ةىاؿى سىآًكم ً لى  جى ىؿو وىٍعًصميًيي ًمفى اٍلمىاّ ةىاؿى جى 
ا اٍلمىٍكجي فىكىافى ًمفى  اؿى  ىٍويىايمى ـى كىةى اًصـى اٍلوىٍكـى ًمٍف  ىٍمًر الٌمًل ً ٌج مىف ركًة عى

(}هكد :  ًةوفى ج معصكـ الوكـ مف ا  ٌج المرةكـ ، كتككف  { فمعياه :ّْاٍلميٍغرى
(مىف( في مكإع يصب كرفع عم  اجستذياّ الميوطع((
)ّ)  

ةاؿ العركاّ : ((كلكف لك جعمتى العاصـ في تاكوؿ معصكـ ، كايكؾ  
ةمتى : ج معصـك الوكـ مف  مر ا لجاز رفع (مىف( كج تيكرف  ف وخرج 

ًمؽى ًمف مكاّ دىاًفؽو (}الطارؽ : المععكؿ عم  فاعؿ ،  ج ترل ةكل ل تعال  : (خي

                                                 

 ْْْ/ٓ( المةرر الكجوز في تعسور الكتاب العزوز  ُ(

 ُّٔ/َّ( التةرور كالتيكور ج ف عا كر  ِ(

 ُّٗ-ُّٖكويظر : ايإداد في كّـ العرب  ٕٖ( ايإداد ص ّ(
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{ فمعياه ، كا  عمـ ، مدفكؽ ، كةكلل تعال  : (فىايكى ًفي ًعو ىضو ٔ
 { معياها : مرإوض ، كةاؿ ال اعر (الةطوئض( : ُِركاًإوىضو(}الةاةض : 

 دًع المكارـى ج ترةٍؿ ل غوتاا    كاةعد فإيكؾ  يت الطاعـ الكاسي   
المكسك ، تستدؿح عم  ذلؾ  يكؾ توكؿ : ريًإوٍت هذه المعو ضي ، كج معياه : 

ّي ، كج توكؿ : دىفىؽى ، كتوكؿ : كيًسيى  توكؿ : رىإوٍت هذه المعو ضي ، كديًفؽى الما
  (ُ( العرواف ، كج توكؿ : كسا((

ك يا ج  ؤمف  ايإداد التي مف  وياا مجيّ العاعؿ  معي  المععكؿ  
عي  العاعؿ ، كال اعر لمكا استعمؿ العاعؿ كةاؿ : الطاعـ ،  ك المععكؿ  م

الكاسي ، فّ  دك  ف وككف  راد مياما معي  العاعؿ ، ج معي  المععكؿ ، كج 
ـى ، كًمف كىسا ،  ك كىًسيى ، (الم يوض لممعمكـ( كلوسا مف   دك  ف وككيا : ًمف طىًع

ـى ككيًسيى ، (الم يوض لممجاكؿ( كالعاعؿ كما ف امتيل مف خّؿ دراستي لميةك طيًع
كتدروسل ، كتعروؼ  هؿ المغض ، ك هؿ اليةك لل  فك العاعؿ هك ما ةاـ  الععؿ ، 
 ك ما اتكصؼ  ل ، فايكؿ ، يةك : فاـ التمموذ الدرسى ، فاك فاهـ ، كعاد 
الط وب المروض ، فاك عائد ، كزار زود صدوول ، فاك زائر ، فما جاّ عم  

ض كيةكها وككف ممف ةاـ  الععؿ ، كالذايي : يةك : سوط فاعؿ مف هذه ايمذم
الجداري ، كمات الرجؿي ، كايكسر الزجاجي ، فمما هك كاإ  كمعمكـ  فك الجدار 
ويعرب فاعّن في المذاؿ : سىوطى الجداري ، مع  يكل لـ ووـ  ععؿ السوكط ،  ؿ 

ؿي ، عم  السوكط كةع عمول ، كالرجؿ وعرىب فاعّن في المذاؿ : مات الرج
الرغـ مف  يكل لـ ووـ  ععؿ المكت ،  ؿ هك ممف كةع المكت عمول ، ككذلؾ 
الزجاج ويعرىب فاعّن في المذاؿ : ايكسر الزجاجي ، كهك لـ ووـ  ععؿ الكسر ، 
 ؿ الكسر كةع عمول ، فاعرب المرفكع في هذه ايمذمض فاعّن ، لوس يٌيل ةاـ 

                                                 

كمعػػايي الوػػػر ف  َِْكتعسػػػور غروػػب الوػػػر ف ج ػػف ةتو ػػػض ص  ّّْ/ُ( معػػايي الوػػر ف  ُ(
عرا ل لمزجاج   ُُٗكالصةاح لمجكهرم ص  ْٓ/ّكاع
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كؿ ما جاّ عم  فاعؿ يةك ايمذمض   الععؿ ،  ؿ ييكل اتصؼ  ل ، ككذلؾ
المذككرة ، كالطاعـ كالكاسي في  وت الةطوئض ، ةاؿ الخموؿ : ((كرجؿ 
طاعـ : ةسف الةاؿ في المطعـ ، ةاؿ مف ال سوط : فاةعد فإيكؾ  يت الطاعـ 

ـي طىعامنا ، هذا ةواسل(( ـى وىٍطعى الكاسي ، كطىًع
ـي طيٍعمنا فاك (ُ( ـى وىٍطعى ((كةد طىًع

ـي ، فاك غايـ((طاعـ :  ـى وىٍغيى ًي  ذا  كؿ ،  ك ذاؽ ، مذاؿ : غى
كةاؿ ا ف  (ِ( 

سوده : ((كرجؿ طاعـ : ةسف الةاؿ في المطعـ عم  اليسب ، ةاؿ 
 الةطوئض :
 دًع المكارـى ج ترةٍؿ ل غوتاا    كاةعد فإيكؾ  يت الطاعـ الكاسي   

كما ةالكا : يىًاـه((
((كرجؿ طاعـ ، كطىًعـه ، عم  اليسب ، كما ةالكا :  (ّ( 

)) فود جعمكا الطاعـ في  وت الةطوئض عم   ا ل وعي  معي  العاعؿ ،  (ْ(يىًاره
لكف  معي  الذم اتصؼ  الععؿ ، ج  معي  الذم ةاـ  الععؿ ، ككذلؾ جعمكا 
 الكاسي  اذا المعي  ، ةاؿ ايزهرم : ((كوواؿ : كىًسي فّف وىكس  ، فاك

 كاسو :  ذا اكتس ...كةكؿ الةطوئض : 
 دًع المكارـى ج ترةٍؿ ل غوتاا    كاةعد فايت لعمرم الطاعـ الكاسي 

كةاؿ الاركم  عد  ف يوؿ ةكؿ العركاّ : ((كةاؿ الخموؿ  :  (ٓ( م : المكتسي((
معي  : عو ض راإوض ، كطاعـ كاسو ،  م : ذات رإا ، كذك طعاـ ، 

(  كةاؿ ا ف سو (ٔ(ككيسكة(( ده : ((ككىًسيى : ل س الكيٍسكة...كاكتس  كػ(كىًسيى
                                                 

 ٗٔٓ( العوف ص  ُ(

 َُ/ّّكويظر : تاج العركس لمز ودم  ُْٔ( الصةاح لمجكهرم ص  ِ(

 ٖٓٓ/ُكالمةوط ايعظـ  ( المةكـ ّ(

 َُِ/ٗ( لساف العرب  ْ(

 َُّْ/ْ( تاذوب المغض ٓ(

 ُٖٓ-ُْٖ( ايزهوض في عمـ الةركؼ ص  ٔ(
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 (ُ(كرجؿ كاسو : ذك كيٍسكة ، ةممل سو كول عم  اليسب ، كجعمل كػ(طاعـ(((
 ) كجاّ في المساف : ((كةوؿ : كىًسيى :  ذا ل س الكيٍسكة...كاكتس  كػ(كىًسيى

ككساه  ٌواها كىٍسكنا((
ٍعؿي  هؿ المغض الطاعـ كالكاسي ، في  (ِ(  ةكؿ كجى

الةطوئض :  يتى الطاعـ الكاسي ،  معي  : ذك  طعاـ ، كذك كيسكة ، كجعؿ 
(رىاًإوىضو( في ةكلل تعال  : (فىايكى ًفي ًعو ىضو ركاًإوىضو(  معي  : ذات رإا ، جاّ 
ًمف جعؿ ما كاف عم  فاعؿ في هذه ال كاهد  معي  العاعؿ الذم اتصؼ 

الةطوئض المذككر هك في هجاّ  الععؿ ، ج  معي  الذم ةاـ  الععؿ ، ك وت 
الًزٍ ًرةاف  ف  در الذم كاف سولدنا في ةكمل ، فاك  ذف لوس مف العوراّ ،  ك 
ال ةاذوف ، فموس مف المعوكؿ  ف وعٌوره الةطوئض  اٌف الياس تتصٌدؽ عمول ، 
 ؿ عوكره  الترؼ ، فوككف ةكؿ ال اعر : كاةعد فإيكؾ  يت الطاعـ الكاسي ، 

ةعد فإيكؾ  يت الميطعىـ كالمكسك ،  ك الذم وطعمؾ الياس لوس معياه : كا
كوكسكيؾ ،  ؿ المعي  : كاةعد فإيكؾ  يت الذم تيعيى   طعامؾ ، ك را ؾ ، 
كل اسؾ ، ك يًغٍمتى  ذلؾ عف طمب المعالي كالمكاـر ، كهذا   ول  وكؿ 

 ال اعر :
ّى  فك ال جاعضى  ف تمكت مف الظما    لوس ال جاعضي  ف تىعيبك    الما
ًمؽى ًمف مكاّ دىاًفؽو ( ةاؿ   ككذلؾ جعمكا (دىاًفؽو( في ةكلل تعال  : (خي

ّي دفكةنا ، كدىٍفونا :  ذا ايصبك  مركةو...كايدفؽ الككز :  الخموؿ : ((دىفىؽى الما
كةاؿ ا ف فارس : ((الداؿ ، كالعاّ ، كالواؼ   (ّ( ايصبك  مركةو ، كدىفىؽى ماؤيه((

ّي ،  صؿ كاةد مطكرد ة واسل ، كهك دفع ال يّ ةيديمنا ، مف ذلؾ : دىفىؽى الما

                                                 

 ُٗٗ/ّٗكتاج العركس  ٗٔ/ُّكويظر : لساف العرب  ُِّ-ُِِ( المةكـ  ُ(

 ٗٔ/ُّ( لساف العرب  ِ(

 ِٕٗ( العوف ص  ّ(
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ل :  ذا ديعي عمول  المكت(( كهك ماّ دافؽ...كدىفىؽى اي ركةى
كجاّ في  (ُ(

ّي كالدمعي وىٍدًفؽي ، كوىٍدفيؽي كدفكةنا ، كايدفؽ ، كتدفكؽ ،  المساف : ((دىفىؽى الما
فالدافؽ مف  (ِ( ل ، كوٍدفيويل دىٍفونا((كاستدفؽ : ايصبك  مرىةو...كةد دىفىوىل ، وٍدًفوي 

الععؿ (دىفىؽى( الم يي لممعمـك ، ج مف الععؿ (ديًفؽى( الم يي لممجاكؿ ، كما ةاؿ 
العركاّ ، فاك  معي  العاعؿ ، ج   معي  المععكؿ ، كةاؿ الزجاج : (((ًمف مكاّ 

المعي  :  دىاًفؽو( كمذهب سو كول ك صةا ل  فك معياه اليسب  ل  اجيدفاؽ ،
كهذا وعيي  يكل صركح  جعؿ الدافؽ في ا وض  معي   (ّ( مف ماّ ذم ايدفاؽ((

العاعؿ الذم اتصؼ  الععؿ ، يةك يج  الطالب ، كفاض اليار ، كةاؿ 
ًمؽى ًمف مكاّ دىاًفؽو ( معياه : ًمف ماّ ذم ًدٍفؽو  ايزهرم : ((كةاؿ الزجاج : (خي

ًسرا كاتـ : ذك كتماف ، كةاؿ   ك  ، كهك مذهب سو كول كالخموؿ ، ككذلؾ
ّي ديفكةنا كديٍفونا :  ذا ايصبك  مركةو ،  الاوذـ يةكنا ميل ، كةاؿ الموث : دىفىؽى الما
 ، ًّ كايدفؽ الككزي :  ذا دىفىؽى ماؤيه ، ةمتي : الدكٍفؽي في كّـ العرب : صىبح الما

كهك مدفكؽ ، كلـ كهك مجاكز (فعؿ متعدٍّ( وواؿ : دفٍوتي الككزى فايدفؽ ، 
ّى فىدىفىؽى ، لغور الموث ، ك ةس ل ذهب  ل  ةكؿ ا تعال  :   سمع : دفوتي الما

كةاؿ : ةاؿ الموث  (ْ( { كهذا جائز في اليعكت((ٔ(ًمف مكاّ دىاًفؽو(}الطارؽ : 
؛ يٌف ايزهرم وعتود  فك العوف مف تالوؼ الموث  ف المظعر ج مف تالوؼ 

ذا كاف ال خموؿ ، كما ةاؿ ايزهرم ، ةد ذهب فوما ةالل  ل  ةكؿ الخموؿ ، كاع
ا ، فيعـ ما ذهب  لول ،  لوس كتاب ا  ةؽك  ف ويتك ىع ؟  ك لوس كتاب ا 
ج واتول ال اطؿ مف  وف ودول كج مف خمعل ، ج في لغتل كتعا وره ، كج في 

                                                 

 ِٓٗ( مواووس المغض ص  ُ(

 ِٕٔ/ٓ( لساف العرب  ِ(

عرا ل  ّ(   ُِٗ/ٓ( معايي الور ف كاع

 َُِٔ/ِ( تاذوب المغض  ْ(
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عم   يكل  ةرك  ةكامل كمعايول ؟ كتعووب ايزهرم المذككر عم  الخموؿ ودؿح 
عم   فك المراد مف (دىاًفؽو( في  ةكلل تعال  : (ًمف مكاّ دىاًفؽو( معي  العاعؿ ج 
ّي ، كالور ف الكروـ  ّي ، ج ًمف : ديًفؽى الما معي  المععكؿ ، ك يكل ًمف : دىفىؽى الما
ويعدح مصدرنا  ساسًوا مف مصادر المغض ،  ؿ هك في مجاؿ المغض مودكـ عم  

العرب ، فإذا ص ك ما ةالل ايزهرم  مجيّ فعؿ الدكٍفؽ متعدونا في كّـ  كّـ
العرب ، كاستعمالل جزمنا في كّـ ا ، فوجب في ايةؿل  ف يجمع  وف ما 
جاّ في المغض ، كما جاّ في الور ف الكروـ ، فيوكؿ  جكاز استعمالل متعدونا 

ّى ، كم يوً  ّي ، م يًوا لممعمكـ ، يةك : دفوتي الما ا لممجاكؿ ، يةك : ديًفؽى الما
ّي ، كما كةع عم  الماّ في هذه التراكوب الذّذض  كجزما ، يةك : دىفىؽى الما
كاةد ، كهك ص حل ، لكف عّةتل  عاعمل لوست كاةدة ،  ؿ تختمؼ  وف تركوب 
ّى ،  فاد دفكؽ الماّ  عاعؿ  كتركوب ، فعي التركوب ايكؿ :  دفٍوتي الما

ـ ، كهك إمور المتكمـ ، كهذا هك ةاؿ المععكؿ  ل ، كفي خارجي معمك 
ّي ،  فاد دفكؽ الماّ  عاعؿ خارجي غور معمكـ ؛  التركوب الذايي : ديًفؽى الما
لذلؾ  يًييى الععؿ لممجاكؿ ، كياب عف العاعؿ المععكؿ ك خذ مكايل في 

ّي ،  فاد  دفكؽ الماّ ا عراب ج في الدجلض ، كفي التركوب الذالث : دىفىؽى الما
 عامؿ داخمي ذاتي ، كهذا هك العاعؿ الذم و مؿ الوسـ الذايي مف تعروعيا لل 
ّي ، فاك دافؽ ، كما توكؿ : سوط   ايكل ما اتصؼ  الععؿ ، فتوكؿ : دىفىؽى الما
الجداري فاك ساةط ، كفاض الياري ، فاك فائض ، كم   الص يح ، فاك ماشو 

 مصح فاك هارب، كطار الطوري فاك طائر ، كهرب ال
(  معي     اًصـى اٍلوىٍكـى كةد جعؿ العٌراّ كغوره العاصـ في ةكلل : (جى عى

المعصـك كالصةو   فك عاصـ عم   ا ل ، ةاؿ الط رم : ((ةكلل تعال  : (جى 
اًصـى اٍلوىٍكـى ًمٍف  ىٍمًر الٌمًل( ووكؿ : ج مايع الوكـ مف  مر ا الذم ةد يزؿ  عى

لاّؾ  ٌج مىف رةميا فايوذيا ميل ، فإيكل الذم وميع مىف  الخمؽ مف الغرؽ كا
 اّ مف خمول كوعصـ ، فػ(مىف( في مكإع رفع ؛ يفك معي  الكّـ : ج 
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كةاؿ الزمخ رم : ((كذلؾ  يكل  (ُ( عاصـ وعصـ الوـك مف  مر ا  ٌج اي((
ةٌط مف  لمكا جعؿ الج ؿ عاصمنا مف الماّ ةاؿ لل : ج وعصمؾ الوكـ معتصـ

ج ؿ كيةكه سكل معتصـ كاةد ، كهك مكاف مىف رةماـ ا كيٌجاهـ ، وعيي 
كةاؿ اليةاس : ((كًمف  ةسف ما ةوؿ فول  ف وككف (مىف( في  (ِ(السعويض((

مكإع رفع ، كالمعي  : ج وعصـ الوكـ مف  مر ا  ٌج الراةـي ،  م :  ٌج اي 
جؿك كعزك ، كوةسف هذا ؛ ييكؾ لـ تجعؿ عاصمنا  معي  معصكـ فتخرجل مف 

عياه طكر زوتا فمـ  كةاؿ   ك ةواف اييدلسي : ((ةوؿ : كالج ؿ الذم (ّ( ا ل((
وميعل ، كالظاهر   واّ عاصـ عم  ةوووتل ، ك يكل يع  كؿ عاصـ مف  مر 

فاك ((يعي لجيس العاصـ الميتظـ ليعي جموع  فراده  (ْ(ا في ذلؾ الكةت((
فالصةو    واّ عاصـ  (ٓ( ذاتنا كصعض لمم الغض في يعي ككف الج ؿ عاصمنا((

اعؿ ج معي  المععكؿ كهذا هك الذم ودؿح عم   ا ل ، ك فك المراد معي  الع
عمول ظاهر المعظ كالظاهر مف سواؽ ا وض ، ةت   فك الراغب ايصعاايي  ككد 

اًصـى اٍلوىٍكـى  : فك هذا هك المعي  الذم عياه العروواف فواؿ  ((ةاؿ تعال  : (جى عى
عصكـ فموس ًمٍف  ىٍمًر الٌمًل(  م : ج  يّ وعصـ ميل ، كمف ةاؿ : معياه ج م

يكما ذلؾ تي ول ميل عم  المعي   وعيي  فك العاصـ  معي  المعصكـ ، كاع

                                                 

كالجػػػامع يةكػػػاـ الوػػػر ف  ْٕٓ/ِكويظػػػر : الكسػػػوط لمكاةػػػدم  ٓٓ/ُِ( جػػػامع ال وػػػاف  ُ(
  ِّ/ٗلمورط ي 

كزاد المسػػػور ج ػػػف  ُْٕ/ّكويظػػػر :المةػػػرر الػػػكجوز ج ػػػف عطوػػػض ِّٖ/ِ( الك ػػػاؼ  ِ(
  ْٖٗكمدارؾ التيزوؿ ص  ُّٔ/ّك يكار التيزوؿ لم وإاكم  ٖٓ/ْالجكزم 

  ُْٗ(  عراب الور ف ص  ّ(

  ِٔٗ/ٓ( ال ةر المةوط  ْ(

 ِٖٓ/ٔ( ركح المعايي لآللكسي  ٓ(
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الموصكد  ذلؾ ، كذلؾ  فك العاصـ كالمعصكـ وتّزماف ، فاٌواما ةصؿ 
 (ُ( ةصؿ معل ا خر((

ا : متفكَّه : -فكه-ِْ  ةاؿ   ك  كر : ((كةاؿ  عض  هؿ المغض  وإن
تعكلل ،  ذا كاف متيعلمنا مسركرنا ، كرجؿ المتعكلل مف ايإداد ، وواؿ : رجؿ م

طىامنا  عىٍميىاهي ةي متعكلل :  ذا كاف ةزوينا متيدلمنا ، ةاؿ ا تعال  : (لىٍك يى ىاّ لىجى
(}الكاةعض :  { فمعياه تيدكمكف ، كعيٍكؿ توكؿ : تعككيكف  اليكف ٓٔفىظىٍمتيـٍ تىعىككايكفى

( تعج كف مما كةع  كـ في زرعكـ ، ، كوواؿ معي  ةكلل جؿك كعزك (تىعىكك  ايكفى
 وواؿ : ةد فكل الرجؿ وعكل :  ذا عجب ،  ي د المةوايي   ك الةسف :

 كلود فًكاتي مف الذوف تواتمكا    وكـ الخموس  ّ سّح ظاهر 
 راد : عج تي ، كوواؿ : رجؿ فًكل :  ذا كاف واكؿ العاكاض ، كفاكل :  ذا 

جؿ فًكله كفاكله :  ذا كاف معج نا  ال يّ ، كذرت عيده العاكاض...كوواؿ : ر 
(}الطكر :  ـٍ ـٍ رى حاي ا  تىاهي   (ِ({((ُٖةاؿ ا عزك كجؿك : (فىاًكًاوفى ً مى

فا ك  كر  عد  ف يسب  ل   عض  هؿ المغض  فك المتعٌكل مف ايإداد  
(  معي  تيدكمكف ، عاد فيوؿ ةكؿ مف جعؿ (تىعىككايكفى  (  معي  ، ك فك (تىعىككايكفى

(  معي  معج وف ، كج  إداد ، كةاؿ   ك الطوكب :  تعج كف ، ك(فىاًكًاوفى
((كمف ايإداد التعٌكل ، وواؿ : الوكـ وتعككاكف تعٌكانا ،  م : وتيدكمكف ، كالوـك 
وتعككاكف تعككانا وتمذذكف ، كةاؿ   ك ةاتـ : هـ وتعككاكف (وتععكمكف( كهك 

ا واكمكف العاكاض ، كةاؿ   ك الإةؾ كالمزاح...كةاؿ ال تكككزم : وتعككاكف  وإن
(  م :  تيدكمكف ، كةاؿ   ك  ع ودة  في ةكلل تعال  عز كجؿ : (فىظىٍمتيـٍ تىعىككايكفى

                                                 

 ّْٗ( المعردات ص  ُ(

 ُٓ-َٓ( ايإداد ص ِ(
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(  م : تيدكمكف ،  عمرك ال و ايي : كاف   ك جركاح العيٍكمٌي وور  (فىظىٍمتيـٍ تىعىككيكفى
  (ُ( لعاكاض((ككاف ووكؿ : تعككاكف ،  يكما هك ا

كةاؿ ا ف فارس في  اب فكىفى : ((العاّ كالكاؼ كاليكف كممض كاةدة ،  
)) كهي التيدحـ ، وواؿ : تيدكـ كتعككف  معي ن
كةاؿ في  اب فكل : ((العاّ  (ِ(

كالكاؼ كالااّ  صؿ صةو  ودؿح عم  طوب كاستطا ض...فامكا التعكحل في ةكلل 
( فموس مف هذا ، كهك مف  اب ا  داؿ ، كايصؿ :  تعال  : (فىظىٍمتيـٍ تىعىككايكفى

( كا س ةايل ةاؿ : (تىعىككايكفى  (ّ( تعككيكف ، كهك مف التيدحـ ، كةد مإ  ذكره((
كلـ ووؿ : تعككيكف ، فاراد معي  ما ةاؿ ، كهك تعج كف ، كالصةو   فك 
(  معي  كاةد ، كج  إداد ، ةاؿ الخموؿ في  اب فكل :  ( ك(فىاًكًاوفى (تىعىككايكفى
(  م :  ((كتعككايا مف كذا ،  م : تعجك يا ، كميل ةكلل تعال  : ((فىظىٍمتيـٍ تىعىككايكفى

(  م : ياعموف ميعج وف تعج كف ، كةكلل عزك ك  ـٍ رى حايـٍ ا  تىاهي جؿك : (فىاًكًاوفى ً مى
كةاؿ في  اب فكف : ((التعكحف : التماحؼ عم  ةاجض  يكل وظعر  (ْ( ما هـ فول((
  (ٓ(  اا فعاتتل((
(((وعيي :   ةاؿ مواتؿ في تعسور ةكلل تعال  : (فىظىٍمتيـٍ تىعىككايكفى
( تتعج كف مما يزؿ  كـ  (ٔ(تعج كف(( كةاؿ العركاّ : ((كةكلل : (فىظىٍمتيـٍ تىعىككايكفى

كةاؿ ا ف ةتو ض : (((فىظىٍمتيـٍ  (ٕ(في زرعكـ ، كوواؿ : معي  تعككاكف : تيدكمكف((
                                                 

 ّّْ( ايإداد في كّـ العرب ص  ُ(

 ُٖٕ( مواووس المغض ص  ِ(

 ُٖٕ( مواووس المغض ص  ّ(

 ُٕٓ( العوف ص  ْ(

 ُٕٓ( العوف ص  ٓ(

 ُّٔ/ّ( تعسور مواتؿ ص  ٔ(

 ّٓ/ّ( معايي الور ف  ٕ(
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( تتعج كف مما يزؿ  كـ في زرعكـ  ذا صار ةطامنا ، كوواؿ  تىعىككايكفى
( تيدكمكف مذؿ تعككيكف  (((تىعىككايكفى كةاؿ الط رم : ((كةكلل  (ُ( ، كهي لغض لعيٍكؿو

( اختمؼ  هؿ التاكوؿ في ذلؾ ، فواؿ  عإاـ : معي   تعال  : (فىظىٍمتيـٍ تىعىككايكفى
ذلؾ : فظمتـ تتعج كف مما يزؿ  كـ في زرعكـ مف المصو ض  اةتراةل 
كهّكل...كةاؿ  خركف : معي  ذلؾ : فظمتـ متّكمكف  ويكـ في تعروطكـ في 

عض ا ر كـ جؿ ذياؤه ، ةت  يالكـ  ما يالكـ مف هّؾ زرعكـ...كةاؿ طا
 خركف :  ؿ معي  ذلؾ : فظمتـ تيدكمكف عم  ما سمؼ ميكـ مف معصوض ا 
التي  كجب لكـ عوك تل ، ةت  يالكـ في زرعكـ ما يالكـ...كةاؿ  خركف :  ؿ 

ةكؿ مف ةاؿ : معي  ذلؾ : فظمتـ تعج كف...ك كل  ايةكاؿ في ذلؾ  الصكاب 
( فاةمتـ تعج كف مما يزؿ  زرعكـ ، ك صمل مف التعكحل  معي  (فىظىٍمتيـٍ تىعىككايكفى
 الةدوث  ذا ةدكث الرجؿي الركجؿى  الةدوث وعجب ميل ، كوما   ل ، فكذلؾ 
ا مما يزؿ  كـ  عإن ذلؾ ، ككافك معي  الكّـ : فاةمتـ تتعج كف ويعجب  عإي

  (ِ( كـ((
(  معي  كهذا هك الصكا  (  معي  تعج كف ك(فىاًكًاوفى ب  فك (تىعىككايكفى
فالمعي  كاةد ؛ يفك ا يساف وعجب مف يعمض ك ورة  ذا فكجح  (ّ(معج وف

 زكالاا عيل ،  ك وعاجا  مجوئاا  لول ،  مكا اليدـ فاك ما وصاةب العجب 
 د ايكؿ ، كما وصاةب السركر العجب الذايي ، فاصؿ المعي  كاةد كج  إدا

ةاؿ   ك  كر : ((كفكؽ ةرؼ مف ايإداد ، وككف فكؽ : -ِٓ 
 معي   عظـ...كوككف فكؽ  معي  دكف ، كوكلؾ :  فك فّينا لوصور ، كفكؽ 
يكل يةمؽ كفكؽ ايةمؽ...كمف هذا المعي  ةكؿ ا عز كجؿ :  الوصور ، كاع

                                                 

 َْٓ( تعسور غروب الور ف ص  ُ(

 ِّّ-ِِّ/ِٕ( جامع ال واف  ِ(

 ُٖٔ/ْكالكسوط لمكاةدم  ُٓ( ويظر : ايإداد ي ي  كر ص  ّ(
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ذىّن مكا  ىعيكإى  { ِٔضن فىمىا فىٍكةىاىا(}ال ورة : (ً فك المكلى جى وىٍستىٍةًوي  ىف وىٍإًربى مى
ا فىٍكةىاىا( فما دكياا ، كوواؿ : معياه : فما هك  عظـ  وواؿ : معي  (فىمى

   (ُ(مياا((
ةاؿ ا ف فارس : ((العاّ كالكاك كالواؼ  صّف صةوةاف ، ودؿح  

ميٌك ، كا خر عم   ك ض كرجكع ، فايكؿ : العكؽ : كهك   ةدهما عم  عي
ا خر فىعيكاؽ الياةض ، كهك رجكع الم ف في إرعاا  عد  العيميك...ك مكا
فدجلض فكؽ هي العيميك كإد تةت ، كهي  اةوض عم   ا اا  ويما  (ِ(الةمب((

ف  ا فىٍكةىاىا( كاع ضن فىمى كردت في كتاب ا ، كهي كذلؾ في ةكلل تعال  : ( ىعيكإى
وض : جعماا  عض المعسروف  معي  دكف ، ةاؿ العراّ في تعسور هذه ا 

((ووكؿ الوائؿ :  ٌف فّينا ل روؼ ، فووكؿ السامع : كفكؽ ذاؾ ، ورود المدح ، 
 ك ووكؿ :  يكل ل خوؿ ، فووكؿ ا خر : كفكؽ ذاؾ ،  ورود  كمواما معي  

ا فىٍكةىاىا( ةاؿ  عإاـ :  عظـ  (ّ( ك ر(( كةاؿ ايخعش : ((كةكلل تعال  : (فىمى
ف صغور ، كفكؽ ذلؾ ،  ورود : مياا ، كةاؿ  عإاـ : كما توكؿ : فّ

 م : ك  د صغرنا ، كةاؿ الزجاج : ((كةالكا في معي  ( ْ(ك صغر مف ذلؾ((
ا فىٍكةىاىا( ةالكا في ذلؾ ةكلوف : ةالكا فما فكةاا :  ك ر مياا ،  ةكلل تعال  : (فىمى

 م : لوس المعي  : فما دكياا في الصغر  (ٓ(كةالكا : فما فكةاا في الصغر((
ي  : ما فكةاا في الصغر ، كةاؿ الراغب : ((ةوؿ :   ار  وكلل : ،  ؿ المع

ا فىٍكةىاىا(}ال ورة :  {  ل  العيك كت ، كةوؿ معياه : ما فكةاا في الصغر ِٔ(فىمى
                                                 

 ّّٕكويظر : ايإداد في كّـ  العرب ص  ُٕٓ( ايإداد ص  ُ(

 ِّٕ( مواووس المغض ص  ِ(

 ِٔ/ُ( معايي الور ف  ّ(

 ْٗ( معايي الور ف ص ْ(

عرا ل  ٓ(  ٖٗ/ُ( معايي الور ف كاع
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، كمف ةاؿ :  راد ما دكياا فإيكما ةصد هذا المعي  ، كتصككر  عض  هؿ 
ما صيكعل مف المغض  فك فكؽ وستعمؿ  معي  دكف ، فاخرج ذلؾ في جممض 

ا فىٍكةىاىا(  (ُ( ايإداد(( ضن فىمى كةاؿ ا ف عا كر : كفكؽ في ةكلل تعال  : ( ىعيكإى
((صال  لممعيووف ،  م : ما هك   ٌد  مف ال عكإض في الةوارة ، كما هك 

 ك ر ةجمنا((
فػ(فكؽ( لوست مف ايإداد كهي  اةوض عم  معياها  ويما  (ِ(

 كردت في كتاب ا 
ةاؿ   ك  كر : ((كالويٍرّ ةرؼ مف ايإداد ، وواؿ : : القٍر  -ِٔ 

الويٍرّ لمطار ، كهك مذهب  هؿ الةجاز ، كالويٍرّ لمةوض ، كهك مذهب  هؿ 
العراؽ ، كوواؿ في جمعل  ةراّ كةرّك ، كةاؿ ايصمعي ، ك  ك ع ودة ، 
ك وواؿ : ةد  ةر ت المر ة :  ذا ديا ةوإاا ، ك ةر ت :  ذا ديا طارها ، ةاؿ   

 كر ، هذه ركاوض   ي ع ودة ، كركل غوره :  ةر ٍت :  ذا ةاإت ، ك ةر ٍت : 
 ذا طارت ، كةك   عإاـ : ةر ت ،  غور  لؼ في المعيووف جموعنا ، 

((كةاؿ ةطرب : ةر ًت المر ة :  ذا  (ّ(كالصةو  عيدم ما ركاه   ك ع ودة((
كجؿك : ةاإت ، كةر ٍت :  ذا طارت ، ةاؿ : كهك مف ةكؿ ا عزك 

(}ال ورة :  ّو كى ّىذىضى ةيري  (ْ( { كالكاةدة : ةيٍرّه((ِِٖ(كىاٍلميطىمكوىاتي وىتىرى كٍصفى ً اىيعيًسًافك ذى
ةاؿ ا ف فارس: ((الواؼ كالراّ كالةرؼ المعتؿ  صؿ صةو  ودؿح   

عم  جمع كاجتماع ، مف ذلؾ الوروض ، سيملوت ةروض ججتماع الياس فواا ، 
...كمف كووكلكف :  ةروتي الماّ في الموراة : جمعتل ، كذلؾ الماّ المجمكع ةىرما

ذا هيًمز  ال اب : الوىرىل : الظاري ، كسيملي ةىرىل ًلما اجتمع فول مف العظاـ...كاع
                                                 

 َْْ( المعردات ص  ُ(

 ّٕٓ/ُ( التةرور كالتيكور  ِ(

 ِٗ-ِٖ( ايإداد ص  ّ(

                                                ّٗٓ( ايإداد في كّـ العرب ي ي الطولب ص  ْ(
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هذا ال اب كاف هك كايكؿ سكاّ ، ةالكا ، كميل الور ف ، كايكل سيملي  ذلؾ 
ؾ ، فامكا ةر ًت المر ة ، لجمعل ما فول مف ايةكاـ كالوصص ، كغور ذل

ا ، كذكركا  يكاا تككف كذا في ةاؿ طارها ، كايكاا  فوواؿ :  يكاا مف هذا  وإن
ةد جمعت دماا في جكفاا فمـ تيٍرخل ، كياس ووكلكف :  يكما  ةراؤها : خركجاا 
مف طار  ل  ةوض ،  ك ةوض  ل  طار ، ةالكا : كالويٍرّ : كةت وككف 

 (ُ(مرة((لمطار مرة ، كلمةوض 
كةاؿ الراغب : ((كالويٍرّ في الةوووض اسـ لمدخكؿ في الةوض عف  

طار ، كلمكا كاف اسمنا جامعنا لأمروف الطار كالةوض المتعولب لل  يطًمؽ 
ـى ةد ويسمك  كؿح  عم  كؿل كاةد مياما  ذا ايعرد ، كالمائدة لمًخكاف كالطعاـ ، ذ

ا لمطار مجركدنا ، كج لمةوض مجركدنا ؛ كاةد مياما  ايعراده ، كلوس الويٍرّ اس من
 دجلض  فك الطاهر التي لـ تر  ذر الدـ ، ج وواؿ لاا ذات ةيٍرّ ، ككذا الةائض 
التي استمرك  اا الدـ كاليعساّ ، كةكلل تعال  : (كىاٍلميطىمكوىاتي وىتىرى كٍصفى ً اىيعيًسًافك 

(}ال ورة :  ّو كى ّىذىضى ةيري  (ِ(ذض دخكؿ مف الطار في الةوض(({  م : ذِِّٖذى
ك((ةاؿ ال افعي رإي ا عيل : الوّر : اسـ لمكةت ، فمٌما كاف  

ا  الةوض وجيّ لكةت ، كالطار وجيّ لكةت جاز  ف تككف ايةراّ ًةوىإن
ك طاارنا ، كدلكت سيض رسكؿ ا ، صم  ا عمول كسمـ ،  فك ا عزك كجؿك 

( ايطاار ؛ كذلؾ  فك  راد  وكلل : (كىاٍلميطىمك  ّو كى ّىذىضى ةيري وىاتي وىتىرى كٍصفى ً اىيعيًسًافك ذى
ا ف عمر لمكا طمكؽ امر تل ، كهي ةائض ، كاستعت  عمر رإي ا عيل 
الي يك ، صم  ا عمول كسمـ ، فوما فعؿ ، ةاؿ : ميٍره فٍموراجٍعاا ، فإذا طارٍت 

 ( ّ(ا  ف ويطمكؽ لاا اليساّ((فٍمويطملٍواا ، فتمؾ العدة التي  مر 
                                                 

 ُٕٕ-َٕٕ( مواووس المغض ص  ُ(

 ُْٖ( المعردات ص  ِ(

 ِِٓ/ُ( تاج العركس  ّ(
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كالصةو   فك الوّر ج وعيي الطار كةده ، كما ذهب  هؿ الةجاز ،  
كج وعيي الةوض كةده ، كما ذهب  هؿ العراؽ ،  ؿ وعيي الجمع  وياما ، 
كهذا هك معي  الويٍرّ في المغض ،  يكل وعيي الجمع كاججتماع ، كهذه ةوووض 

مذككر : ((كالويٍرّ في الةوووض اسـ لمدخكؿ في الةوض  ككدها الراغب  وكلل ال
ا لمطار مجركدنا ، كج لمةوض مجركدنا ؛  دجلض  فك  عف طار...كلوس الويٍرّ اسمن
الطاهر التي لـ تر  ذر الدـ ، ج وواؿ لاا ذات ةيٍرّ ، ككذا الةائض التي 

ّىذىضى استمرك  اا الدـ كاليعساّ ، كةكلل تعال  : (كىاٍلميطىمكوىا تي وىتىرى كٍصفى ً اىيعيًسًافك ذى
(}ال ورة :  ّو كى  (ُ({  م : ذّذض دخكؿ مف الطار في الةوض((ِِٖةيري

كةد  ةسف الط رم ما ةالل في ةوووض الوّر ، كلك  فك  هؿ المغض ،  
ك هؿ التعسور  عده يومكا ككعكا ما ةالل ، لمكا ترددكا في  يكار مذهب ايإداد 

د ةاؿ رةمل ا في تعسور ةكلل تعال  : (كىاٍلميطىمكوىاتي وىتىرى كٍصفى في الوّر ، فو
( ((وواؿ :  ةر ًت المر ة :  ذا صارت ذات ةوض كطار ،  ّو كى ّىذىضى ةيري ً اىيعيًسًافك ذى
ك صؿ الوّر في كّـ العرب : الكةت لمجيّ ال يّ المعتاد مجوئل لكةت 

لكةت معمكـ ؛ كلذلؾ ةالت العرب : معمكـ ، ك د ار ال يّ المعتاد  د اره 
 ةر ت ةاجض فّف عيدم ،  معي  ديا ةإاؤها ، كجاّ كةت ةإائاا ، ك ةر  
اليجـ :  ذا جاّ كةت  فكلل ، ك ةر  :  ذا  جاّ كةت طمكعل...كةوؿ :  ةر ًت 
الرو  :  ذا ه كت لكةتاا ؛ كلذلؾ سمك   عض العرب كةت مجيّ الةوض 

ا وع تاد ظاكره مف فرج المر ة في كةت ، ككمكيل في  خر ، ةرّنا :  ذا كاف دمن
فسملي كةت مجوئل ةرّنا ، كما سمك  الذوف سمككا كةت مجيّ الرو  لكةتاا ةرّنا 
؛ كلذلؾ ةاؿ الي ي صم  ا عمول كسمـ لعاطمض  يت   ي ة وش : دعي 

كف الصّة  وكاـ  ةرائؾ ،  معي  دعي الصّة  واـ  ة اؿ ةوإؾ ، كسمك   خر 
مف العرب كةت مجيّ الطار ةرّنا ؛  ذ كاف كةت مجوئل كةتنا  د ار الدـ دـ 

                                                 

 ُْٖ( المعردات ص  ُ(
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ة اؿ الطار المعتاد مجوئل لكةت معمكـ...كًلما كصعيا مف معي   الةوض ، كاع
( عم   ّو كى ّىذىضى ةيري الوّر   كؿ تاكوؿ ةكؿ ا : (كىاٍلميطىمكوىاتي وىتىرى كٍصفى ً اىيعيًسًافك ذى

ر ل  عإاـ  فك الذم  مرت  ل المر ة المطموض ذات ايةراّ  هؿ التاكوؿ ، ف
 ةراّ الةوض ، كذلؾ كةت مجوئل لعادتل التي تجيّ فول ، فاكجب عمواا 
ذّث ًةوىض  يعساا مف خط ض ايزكاج ، كر ل  خركف  فك الذم  مرت  ل مف 
ذلؾ  يكما هك  ةراّ الطار ؛ كذلؾ كةت مجوئل لعادتل التي تجيّ فول ، 

جب عمواا تر ص ذّث  طاار...فود ت وكف  ذف  ذ كاف ايمر عم  ما فاك 
كصعيا  فك الوّر الذالث مف  ةرائاا عم  ما  وكيكا الطار الذالث ، ك فك  ايوإائل 

  (ُ(كمجي ةّر الةوض الذم وتمكه ايوإاّ عدتاا((
كةد تودـ  فك الوكؿ  جعؿ الوّر مف ايإداد م ييا عم  جعؿ الوّر  

الطار كةده ،  ك وعيي الةوض كةده ، كةد  يكر الط رم هذا كيوإل ،  وعيي
ةت  كصؼ الوائموف  ايإداد  الغ اّ ، فواؿ : ((فإف ظفك ذك غ اكة  ذ كيكا 
ةد يسمي كةت مجيّ الطار ةرّنا ، ككةت مجيّ الةوض ةرّنا ،  يكل ومزميا 

اف الطار الذم  ف يجعؿ عدة المر ة ميوإوض  ايوإاّ الطار الذايي ،  ذ ك
فالوّر  ذف ج وعيي الةوض كةده ، كج وعيي الطار كةده ،  (ِ(طمواا فول((

يكما وعيي الجمع  وياما ، كةد جعؿ ال رع الوّر و د   الطار ، كويتاي  كاع
 الةوض ، كةد تودـ ما جاّ في ايإداد ي ي  كر ، كايإداد في كّـ 

 (ّ(ك ةر ت :  ذا طارت((العرب ي ي الطوب : (( ةر ت :  ذا ةاإت ، 
ٍعؿي  (ْ( ((كةاؿ ةطرب : ةر ت المر ة :  ذا ةاإت ، كةر ت :  ذا طارت(( فجى

                                                 

 ّْٓ-ّّٓ/ِ( جامع ال واف  ُ(

 ّْٓ/ِ( جامع ال واف  ِ(

 ِٗ-ِٖ( ايإداد ص  ّ(

                                                ّٗٓ( ايإداد في كّـ العرب ي ي الطولب ص  ْ(
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ةكؿ العرب :  ةر ت المر ة ،  معي  : ةاإت ، وككف عيد جعؿ الوّر و د  
 الطار كويتاي  الةوض ، كجٍعميل  معي  : طارٍت ، وككف عيد جعؿ الوّر 

المعي  ايكؿ هك الوكؿ الصةو  كهك و د   الةوض ، كويتاي  الطار ، ك 
المراد في ال رع ، كالور ف الكروـ ، كوجب  ف وككف هك المراد في المغض ، 
كالمعي  الذايي  فك ص ك الوكؿ  ل عف  عض العرب ، فاك كهـ كغمط صدر 
مف ةائمل ، كةكؿ الي ي صم  ا عمول كسمـ لعاطمض  يت   ي ة وش كما جاّ 

دعي الصّة  وكاـ  ةرائؾ ،  معي  دعي الصّة  واـ في تعسور الط رم  : 
  ة اؿ ةوإؾ ، هك مف ة وؿ جعؿ الوّر و د   الطار كويتاي  الةوض .

هذا مف جاض كمف جاض  خرل فإفك الوّر غور مختص  الةوض  
ا لاما ،  ؿ هك اسـ لكةت مجوئاما ،  كالطار ، فاك لـ وكف في ايصؿ اسمن

جيّ ال يّ المعتاد مجوئل لكةت معمكـ ، فاك لعظ عاـ وعيي الكةت لم
ك د ار ال يّ المعتاد  د اره لكةت معمـك كما ةاؿ الط رم ؛ لذلؾ جاز 
استعمالل في غور المر ة ، يةك المذاؿ المذككر : (( ةر  اليجـ :  ذا جاّ كةت 
 فكلل ، ك ةر  :  ذا  جاّ كةت طمكعل(( ككذلؾ في هذا المذاؿ وككف المراد 

ليجـ ، معي  :  فؿ ، ج معي  : طمع ، ككذلؾ لك ةوؿ :  ةر ت مف :  ةر  ا
ال مسي ، وككف المعي  : غر ٍت ، كلوس :   رةت ؛ يفك المعتاد مف  مكر 
الديوا  يكاا ت د   ال ركز كالظاكر كالةواة ، كتيتاي  اجختعاّ كاجإمةّؿ 

 كالعياّ  
وف طار كةوض فود  ص   مف الكاإ   فك المراد مف الوّر الجمع   

، كهذا مكافؽ لدجلض الوّر  يكل وعيي الجمع ، فالوّر ج وعيي الطار كةده ،  ك 
الةوض كةده ،  ؿ الجمع  وياما ، فالوّر هك طار وعو ل ةوض ، كفي 
ال رع  فك المر ة  ذا  راد زكجاا  ف وطمواا ، وطمواا في طار ، فّ ويسمك  هذا 

ك الوّر ايكؿ ، فإذا طارٍت فّ ويسمك  ةرّنا الطار ةيرّنا ةت  تةوض ، فاذا ه
ةت  تةوض ، كهذا هك الوّر الذايي ،  فإذا طارٍت فّ ويسمك  ةرّنا ةت  
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تةوض ، كهذا هك الوّر الذالث ، فالورّك الذّذض ت د   الطار ايكؿ ، كتيتاي 
ا ةاؿ مف طمكؽ زكجتل في ةوض   ايوإاّ الةوض الذالث ، كهذا هك  وإن

 ج ويعتدح  الةوض الذم طيملوت فول ،  ؿ ت د  العدة  الطار الذم وتمكه .فإيكل 
فصعكة الوكؿ  فك الوّر لوس مف ايإداد ،  ؿ لـ ورد  ٌج  معي  كاةد  

 ، كهك المعي  الذم تودـ تعصومل . 
ةاؿ   ك  كر : ((كةسط ةرؼ مف ايإداد ، ةاؿ ا القسط : -ِٕ 

طى نا(}الجف : عز كجؿ : (كى ىمكا اٍلوىاسً  ـى ةى اىيك {  راد ُٓطيكفى فىكىاييكا ًلجى
ةاؿ ا عز ،  ج غور  ايلؼ  ذا عدؿ، الرجؿ  الجائركف...كوواؿ :  ةسط

(}المائدة :  ـٍ ً اٍلًوٍسًط ً فك الٌملى ويًةبح اٍلميٍوًسًطوفى كىٍمتى فىاٍةكيـ  ىٍويىاي ٍف ةى كجؿ : (كىاًع
ِْ))})ُ)  

((الواؼ كالسوف كالطاّ  صؿ صةو  ودؿك عم  ةاؿ ا ف فارس :  
معيووف متإادوف ، كال ياّ كاةد ، فالًوسط  كسر الواؼ : العدؿ ، كوواؿ 
(}المائدة :  ميل :  ةسط ويوًسطي ، ةاؿ ا تعال  : (ً فك الٌملى ويًةبح اٍلميٍوًسًطوفى

كر...وواؿ : ةىسىط :  ذا جار ، وىوِْ ًسط { كالوىسط  عت  الواؼ : الجى
ّى  وييا ،  ةىسطنا...كمف ال اب ايكؿ : الًوسط : اليصوب ، كتوسكطيا ال ي

كةاؿ الراغب : ((الًوسط : هك اليصوب  العدؿ ،  (ِ(كالًوسطاس : الموزاف((
كا  كاليكصؼ ، كاليكصعض ةاؿ تعال  : (كى ىًةوميكا اٍلكىٍزفى ً اٍلًوٍسًط كىج تيٍخًسري

(}الرةمف :  كر ، { كالوً ٗاٍلًموزىافى سط هك  ف واخذ ًةسط غوره ، كذلؾ جى
كا ةساط  ف وعطي ًةسط غوره ، كذلؾ  يصاؼ ، كلذلؾ ةوؿ : ةىسىط الرجؿي : 
ـى  اىيك  ذا جار ، ك ةسط :  ذا عدؿ ، ةاؿ ا تعال  : (كى ىمكا اٍلوىاًسطيكفى فىكىاييكا ًلجى

                                                 

                                               ُّٕكويظر : ايإداد في كّـ العرب  ْٔ( ايإداد ص ُ(

                                              ْٕٕ( مواووس المغض ص  ِ(



1797 

 

طى نا(}الجف :  لى ويًةبح { كةاؿ تعال  : (كى ىٍةًسطيكا ً فك المٌ ُٓةى
(}الةجرات :    (ُ({((ٗاٍلميٍوًسًطوفى

تودـ ةكؿ ا ف فارس : ((فالًوسط  كسر الوػاؼ : العػدؿ ، كووػاؿ ميػل : 
كر...ووػاؿ : ةىسىػط :  ذا جػار ، وىوًسػط   ةسط ويوًسطي...كالوىسط  عت  الواؼ : الجى
ةىسػػطنا...كمف ال ػػاب ايكؿ : الًوسػػط : اليصػػوب(( كلػػوس مػػف التإػػاد  ذا كػػاف 

متإاداف ورجعاف  لػ  صػوغتوف مختمعتػوف  الةركػض ، كالوػر ف الكػروـ اسػتعمؿ ال
الًوسػػػػط  كسػػػػر الوػػػػاؼ ، كلػػػػـ وسػػػػتعمؿ الوىسػػػػط  عػػػػت  الوػػػػاؼ ، كاسػػػػتعمؿ الععػػػػؿ 
الر اعي ( ةسط( كاسػـ فاعمػل  معيػ  العػدؿ ، كاسػتعمؿ اسػـ العاعػؿ مػف الععػؿ 

ػػا  ذا كػػاف المتإػػ اداف ورجعػػاف الذّذػي  معيػػ  الظمػػـ ، كلػػوس مػػف التإػاد  وإن
 لػػػػػ  صػػػػػوغتوف مختمعتػػػػػوف ، ككذوػػػػػرنا مػػػػػا اختمعػػػػػت فػػػػػي الوػػػػػر ف الكػػػػػروـ المعػػػػػايي 
ّن ال ًػػٌر  كسػػر ال ػػاّ  معيػػ  ا ةسػػاف فػػي  جخػػتّؼ الصػػوغض ، فوػػد اسػػتعمؿ مػػذ
ـٍ كى ىيتيـٍ تىٍتميػكفى  تىيسىٍكفى  ىيعيسىكي كفى اليكاسى ً اٍلً رل كى عدة مكاإع كوكلل تعال  : ( ىتىٍاميري

(}ال ورة : اٍلًكتىػػػ ّى تىٍعًوميػػػكفى { كاسػػػتعمؿ ال ىػػػٌر  عػػػت  ال ػػػاّ  معيػػػ  ايرض ْْابى  ىفىػػػ
الوا سػػض ،  م : مػػا كػػاف خػػّؼ ال ةػػر فػػي عػػدة مكاإػػع كوكلػػل تعػػال  : ( يًةػػؿك 

ػا  ػٍودي اٍل ىػرل مى ـٍ صى مىػٍوكي ـى عى ػرل ًلمسكػوكارىًة كىةي ـٍ كى ػا لككيػ تىاعن طىعىاميػلي مى ٍودي اٍل ىٍةًر كى ـٍ صى ديٍمػتيـٍ لىكي
ا(}المائػػػػػدة :  ريمن ٍمػػػػػؽ  عػػػػػت  الخػػػػػاّ كسػػػػػككف الػػػػػّـ  معيػػػػػ  ٔٗةي { كاسػػػػػتعمؿ الخى

ٍمؽي كىايىٍمري تى ىػارىؾى المٌػلي رىبح  المخمكؽ في عدة مكاإع كوكلل تعال  : ( ىجى لىلي اٍلخى
(}ايعراؼ :  ميػؽ  إػـ الخػاّ كالػّـ  معيػ  السػجاوا ْٓاٍلعىالىًموفى { كاستعمؿ الخي

يكؾى لىعىم  كالعإائؿ ،   م :  معي  ايخّؽ في عدة مكاإع كوكلل تعال  : (كىاًع
(}الومـ :  ًظػوـو ميػؽو عى { كيةػك هػذا كذوػر فػي لغػض العػرب كلغػض الوػر ف الكػروـ ، ْخي

كالور ف الكروـ لـ وستعمؿ صػوغض  معيػ  صػوغض  خػرل ، فجٍعػؿي صػوغض  معيػ  
واػا ،  م :  لغاّهػا صوغض  خرل تةروػؼ لػدجلتاا ، كمػا  يكػل وعيػي تكةوػد معاي
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ذلؾ  اجكتعاّ  صوغض كاةدة ، ك خمط معايي  عإاا   عض ، كفػي ذلػؾ هػدـ 
ك ور لمغض الور ف الكروـ ، وإاؼ  ل  ما توػدـ ذكػره  يكػل ((ووػاؿ :  ةسػط ويوًسػط 
، فاػك ميوسػط :  ذا عػػدؿ ، كةىسىػط وىوسػػط فاػك ةاسػط :  ذا جػػار ، فكػافك الامػػزة 

فوػد  دخػؿ العػرب الامػزة  (ُ) :  ػكا  لوػل فا ػكاه((في  ةسط لمسمب ، كما وواؿ 
عمػػ   صػػؿ الععػػؿ الذّذػػي يغػػراض عػػدة ، مياػػا الامػػزة تػػزاد لمتعدوػػض ،  م : 
جعؿ الععؿ الّـز متعػدونا ، يةػك : خػرج زوػده ، ك خرجػتي زوػدنا ،  ك تػزاد لجعػؿ 
ّن ،  ك  ال ػػػيّ عمػػػ  صػػػعض معويػػػض ،  يةػػػك :   خمػػػتي زوػػػدنا ،  م : كجدتػػػل  خػػػو

خكؿ فػػػػي الزمػػػػاف ، يةػػػػك :  صػػػػ   زوػػػػده ،  م : دخػػػػؿ فػػػػي الصػػػػ اح ،  ك لمػػػػد
لمدخكؿ في المكاف ،   ةر فّف ،  م : دخػؿ فػي ال ةػر ، كمياػا التػي تػدخؿ 
عم  الععؿ فتيوؿ معياه  ل  إده ، يةػك :   ػكوتي زوػدنا ،  م :  زلػتي  ػكاوتل 

سػمب ،ييكاػا ، ك عجمتي الكتابى ،  زلتي عجمتل  ، كسماها  هػؿ المغػض  امػزة ال
تدخؿ عم  الععؿ فتسمب ميل معياه ، يةك ةسط زود :  ذا ظمػـ ، ك ةسػط :  ذا 

 عدؿ 
ةاؿ   ك  كر : ((ك(ج( ةرؼ مف ايإداد ، تككف  معي  ء : -ِٖ 

الجةد  ، كهك اي ار فواا ، كتككف  معي  ا ذ ات ، كهك المستغرب عيد 
ل  ل   اهد ، كككياا  معي  عكاـ الياس ، فككياا  معي  الجةد ج ويةتاج فو

مى  ةىٍروىضو  ىٍهمىٍكيىاهىا  ىيكايـٍ ج  رىاـه عى ا ذ ات  اهده ةكؿ ا عز كجؿ : (كىةى
(}ايي واّ :  { معياه :  يكاـ ورجعكف ، ككذلؾ ةكلل عز كجؿ : (مىا ٓٗوىٍرًجعيكفى

دى(}ايعراؼ :  يىعىؾى  ىٌج تىٍسجي تعال  :  { معياه :  ف تسجد ، كمذمل ةكللُِمى
(}اييعاـ :  اٍّت جى ويٍؤًمييكفى ـٍ  ىيكاىا ً ذىا جى ا ويٍ ًعريكي مى ا َُٗ(كى {...كةاؿ العراّ  وإن

دى( الميع ورجع  ل  معي  الوكؿ ، كالتاكوؿ : مىف  يىعىؾى  ىجك تىٍسجي في ةكلل : (مىا مى
ةاؿ لؾ : ج تسجد ، فػ(ج( جةد مةض...ككذلؾ تاكوؿ ا وتوف ايخرووف : 
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(}ايي واّ : (كى  ـٍ ج وىٍرًجعيكفى مى  ةىٍروىضو  ىٍهمىٍكيىاهىا  ىيكاي رىاـه عى ـٍ  ىيكاىا ٓٗةى ا ويٍ ًعريكي مى {(كى
(}اييعاـ :  اٍّت جى ويٍؤًمييكفى   (ُ({((ًَُٗ ذىا جى

فا ك  كر  عد  ف ذكر  فك (ج( مف ايإداد ، ك يكاا جاّت  معي    
ةكؿ العراّ الذم  ذ ت مجوئاا عم   ا اا  ا ذ ات في ال كاهد المذككرة ، يوؿ

يافوض في ال كاهد يعساا ، كةد كاف  ةد ال ةكث التي تإمياا كتا ي مف 
مزاعـ اليةاة  ةذنا  عيكاف : (ج( الزائدة في الور ف الكروـ/دراسض يةكوض ، ككاف 

((وذ ت اليةاة كالمعسركف مجيّ (ج( زائدة :  مما ةمتل في مودمض هذا ال ةث
ور ف الكروـ ، ج تعود اليعي كج تككوده ، كوتياكؿ ال ةث (ج( هذه في ال

 الدراسض كوذ ت  ياا جاّت عم   ا اا يافوض ك يل لوس ذمض (ج( زائدة في 
 كتاب ا((

كممػػا ةمتػػل فػػي خاتمتػػل ((ويسػػتيتج مػػف هػػذا ال ةػػث  فك (ج( التػػي عػػدكها 
مذ ػػػػت ،  يكمػػػػا هػػػػي فػػػػي اليةػػػاة كالمعسػػػػركف زائػػػػدة جػػػػيّ  اػػػػا لتككوػػػد المعيػػػػ  ال

الةوووض (ج( اليافوض جيّ  اا ليعي المعي  ، ج  ذ اتل فموس في الور ف الكروـ 
   (ج( زائدة((
ةػاؿ   ػك  كػر : ((كالمةػف ةػرؼ مػف ايإػداد ، ووػاؿ : المحف : -ِٗ

لمخطا لةف ، كلمصكاب لةف ، فامكا ككف المةف عم  معي  الخطا فػّ وةتػاج 
ا ككيػل عمػ  معيػ  الصػكاب ف ػاهده ةػكؿ ا عػز كجػؿ : فول  ل   ػاهد ، ك مكػ

ـٍ ًفػػػػػػػي لىٍةػػػػػػػًف اٍلوىٍكًؿ(}مةمػػػػػػػد:  لىتىٍعػػػػػػػًرفىيكاي { معيػػػػػػػاه : فػػػػػػػي صػػػػػػػكاب الوػػػػػػػكؿ َّ(كى
 (ِ)كصةتل((

ةاؿ ا ف فارس : ((الّـ كالةاّ كاليكف  ياّاف ودؿح  ةدهما عم   مالض 
ػػػا  المٍةػػػف  سػػػككف  ػػػيّ مػػػف جاتػػػل ، كوػػػدؿح ا خػػػر عمػػػ  العطيػػػض كالػػػذكاّ ، فامك
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ػػفى  الةػػاّ ، فإمالػػض الكػػّـ عػػف جاتػػل الصػػةوةض فػػي المغػػض العر وػػض ، ووػػاؿ : لةى
لكػد ؛ يفك المةػف ميةػدىث لػـ وكػف فػي  العػرب  لىٍةينا ، كهذا عيديا مف الكػّـ الميكى
العار ػػض الػػذوف تكممػػكا  ط ػػاعاـ السػػمومض ، كمػػف هػػذا ال ػػاب ةػػكلاـ : هػػك طولػػب 

اف ، كذلػػؾ  يكػػل  ذا ةػػر  كػػذلؾ  زاؿ ال ػػيّ عػػف جاتػػل المةػػف ، كهػػك ووػػر   ايلةػػ
ػػا المٍةػػف : فةػػكل الكػػّـ  الصػػةوةض  الزوػػادة كاليوصػػاف فػػي ترٌيمػػل ، كميػػل  وإن

ـٍ ًفػي لىٍةػًف اٍلوىٍكًؿ(}مةمػد:  لىتىٍعًرفىيكاي {...كايصػؿ َّكمعياه ، ةاؿ ا تعال  : (كى
ػػف ، كهػي العطيػػض...كفي الةػدوث : لعػػؿك   عإػكـ  ف وكػػكف  لةػػف ا خػر : المةى

كةػػػاؿ الراغػػػب : ((المٍةػػػف : صػػػرؼ الكػػػّـ عػػػف سػػػييل  (ُ) ةجتػػػل مػػػف  عػػػض((
ػػػا  إزالػػػض ا عػػػراب ،  ك التصػػػةوؼ ، كهػػػك المػػػذمكـ ، كذلػػػؾ  الجػػػارم عموػػػل ،  مك
ػػػا  إزالتػػػل عػػػف التصػػػرو  ، كصػػػرفل  معيػػػاه  لػػػ  تعػػػروض  مك  كذػػػر اسػػػتعماجن ، كاع

وكػػػاه ةصػػػد كفةػػػكل ، كهػػػك مةمػػػكد عيػػػد  كذػػػر ايد ػػػاّ مػػػف ة وػػػث ال ّغػػػض ، كاع
وكػػػاه ةيًصػػػدى  وكلػػػل تعػػػال  :  ال ػػػاعر  وكلػػػل : كخوػػػر الةػػػدوث مػػػا كػػػاف لىٍةينػػػا ، كاع

ـٍ ًفػي لىٍةػػًف اٍلوىٍكًؿ(}مةمػد:  لىتىٍعػًرفىيكاي { كميػػل ةوػؿ لمعطػف  مػػا ووتإػي فةػػكل َّ(كى
الكّـ : لىًةفه ، كفي الةدوث : لعؿك  عإكـ  ف وككف  لةف  ةجتل مف  عض 

                                                                                  (ِ)  لسف ك فص  ك  وف كّمنا ، ك ةدر عم  الةجض(( ،  م :
فالمةف فػي الوػر ف الكػروـ لػوس مػف ايإػداد ؛ ييكػل لػـ وػرد فػي الوػر ف 

ال ػػاهد الكػػروـ  ٌج  معيػػ  كاةػػد ، كهػػك الصػػكاب ، ككرد فػػي  ػػاهد كاةػػد ، هػػك 
المذككر ،  مكا ةكؿ مصيؼ ايإداد ((فامكا ككف المةف عم  معي  الخطا فّ 
وةتاج فول  ل   اهد((  راد  ػكاهده  اػذا المعيػ  فػي كػّـ العػرب ؛ لػذلؾ ةػاؿ 
ا ف فػارس ، كمػا توػدـ ، عػف المةػف  معيػ  الخطػا : ((كهػذا عيػديا مػف الكػّـ 
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لكد ؛ يفك المةف ميةدىث لـ وكف فػ ي  العػرب العار ػض الػذوف تكممػكا  ط ػاعاـ الميكى
 السمومض(( 

ةػػاؿ   ػػك  كػػر : ((ك(مػػا( ةػػرؼ مػػف ايإػػداد تكػػكف اسػػمنا مػػا : -َّ
كهػػػك وروػػػد ، لم ػػػيّ ، كتكػػػكف جةػػػدنا لػػػل ، فووػػػكؿ الوائػػػؿ : طعامػػػؾ مػػػا  كمػػػتي 

ا لمطعػاـ ، كتوػكؿ : طعامػؾ مػا  كمػتي ، كهػك  طعامؾ الذم  كمتيل ، فتككف اسمن
 صةو   فك (ما( اليافوض إدها (ما( المكصكلض ؟   (ُ)  كؿ(( ورود : طعامؾ لـ

 ؿ   ك  كر يوؿ كما تودـ  فك ( ف( اليافوض مف ايإداد ، كإػدها (ةػد( فكػذلؾ 
لػػك جعميػػا (مػػا( مػػف ايإػػداد لكجػػب  ف وكػػكف إػػدها (ةػػد( كلػػـ تػػرد (مػػا(  اػػذا 

اليعػي ، المعي  ،  ؿ هي مف ايلعاظ الم تركض ، كلاا خمسض معاف  ساسػوض : 
 كالمكصكلوض ، كاجستعااموض ، كال رطوض ، كالتعجب .

ةػػػاؿ   ػػػك  كػػػر : ((ك(ًمػػػف( ةػػػرؼ مػػػف ايإػػػداد ، تكػػػكف ًمػػػف : -ُّ
لػػ عض ال ػػيّ ، كتكػػكف لكملػػل ، فككياػػا لمت عػػوض ج ويةتػػاج فوػػل  لػػ   ػػاهد ، 
ـٍ ًفواىػػػػػا ًمػػػػػف كيػػػػػؿل  لىايػػػػػ كككياػػػػػا  معيػػػػػ  (كػػػػػٌؿ(  ػػػػػاهده ةػػػػػكؿ ا عػػػػػزك كجػػػػػؿك : (كى

{ معيػػاه : كػػٌؿ الذمػػرات ، كةكلػػل عػػز كجػػؿ : (وىٍغًعػػٍر لىكيػػـ ُٓمىرىاًت(}مةمػػد : الذك 
(}ايةوػػػاؼ : ـٍ ػػػف ذيييكً كي { معيػػػاه : وغعػػػر لكػػػـ ذيػػػك كـ ، كةكلػػػل عػػػز كجػػػؿ : ُّمل

ػػا(}العت  :  ٍغًعػػرىةن كى ىٍجػػرنا عىًظومن اًت ًمػػٍيايـ مك ػػاًلةى ًمميػػكا الصك ييػػكا كىعى ػػدى المكػػلي الكػػًذوفى  مى (كىعى
ـٍ  يمكػضه ِٗ ػيكي ٍلتىكيف مل { معياه : كعدهـ ا كٌماـ مغعرة...كةكؿ ا عز كجؿ : (كى

ـي  ػػػػًر كى يٍكلىػػػػػًئؾى هيػػػػ ػػػػًف اٍلمييكى وىٍياىػػػػٍكفى عى كًؼ كى كفى  ًػػػػاٍلمىٍعري وىػػػػٍاميري ٍوػػػػًر كى وىػػػػٍدعيكفى ً لىػػػػ  اٍلخى
(} ؿ عمػػػػػػراف :  ػػػػػػكفى ٍعًمةي ػػػػػػض تػػػػػػدعك  لػػػػػػ  َُْاٍلمي { معيػػػػػػاه : كلتككيػػػػػػكا كٌمكػػػػػػـ  مك

ػػػػػا ، كهػػػػػـ ج ويػػػػػككف  فك ا لخور...كالعػػػػػرب توػػػػػكؿ : ةطعػػػػػتي مػػػػػف الذػػػػػكب ةموصن
الومػػػػوص ةيًطػػػػعى مػػػػف  عػػػػض الذػػػػكب دكف  عػػػػض ،  يكمػػػػا وىػػػػديليكف  ػػػػػ(ًمف( عمػػػػ  

{ َّالتجيػػػوس ، كوكلػػػل عػػػز كجػػػؿ : (فىػػػاٍجتىًي يكا الػػػرلٍجسى ًمػػػفى ايٍكذىػػػاًف(}الةج : 

                                                 

                                            ُِٓ( ايإداد ص  ُ(
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رجس مػف جػيس ايكذػاف معياه : فاجتي كا ايكذاف التي هي رجس ، كاجتي كا ال
،  ذ كػػاف وكػػكف مػػف هػػذا الجػػيس ، كمػػف غوػػره مػػف ايجيػػاس ، كةػػاؿ ا عػػز 
ػٍؤًمًيوفى كىجى وىًزوػدي الظكػاًلًموفى  ىجك  ػضه للٍممي يييىزلؿي ًمفى اٍلويٍر ًف مىا هيػكى ً ػعىاّ كىرىٍةمى كجؿ : (كى

سىارنا(}ا سػػػػراّ :  ػػػػا ؛ ييكػػػػل جِٖخى  وكػػػػكف  عػػػػض { فػػػػػ(ًمف( هيػػػػا لوسػػػػت ت عوإن
الور ف  عاّ ، ك عإل غور  عاّ ، فػ(ًمف( تةتمؿ تاكوموف :  ةػدهما التجيػوس 
،  م : ييػزؿ ال ػػعاّ مػػف جاػػض الوػػر ف ، كالتاكوػػؿ ا خػػر  ف تكػػكف (ًمػػف( مزوػػدة 

(}اليكر :  ـٍ ػػػاًرًه ػػػكا ًمػػػٍف  ىٍ صى ػػػٍؤًمًيوفى وىغيإح { َّلمتككوػػػد ، كوكلػػػل تعػػػال  : (ةيػػػؿ للٍممي
صارهـ...كةاؿ  عض  صةا يا (ًمف( لوسػت زائػدة فػي ةكلػل كهك ورود وغإكا   

ـٍ ًفواىػا ًمػػف كيػػؿل الذكمىرىاًت(}مةمػد :  لىايػػ { كفػػي ةكلػل تعػػال  :  (ًمػػٍف ُٓتعػال  : (كى
(}اليكر :  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػاًرًه ػػػػػػػػػػػػػػف َّ ىٍ صى { كفػػػػػػػػػػػػػػي ةكلػػػػػػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػػػػػػال  : (وىٍغًعػػػػػػػػػػػػػػٍر لىكيػػػػػػػػػػػػػػـ مل
(}ايةوػػػػاؼ : ـٍ ػػػػا ةكلػػػػل : (ًمػػػػف كيػػػػؿل ُّذيييكً كي ػػػػرىاًت( فػػػػإفك (ًمػػػػف( { كةػػػػاؿ :  مك الذكمى

ت عػػوض ؛ يفك العمػػكـ فػػي جموػػع الذمػػرات ج وجتمػػع لاػػـ فػػي كةػػت كاةػػد ،  ذ 
كػػاف ةػػد توػػدكـ مياػػا مػػا ةػػد  يًكػػؿى ، كزاؿ ، ك وػػي مياػػا مػػا وسػػتو ؿ كج ويعػػد   ػػدنا ، 
( معيػػاه : وغإػػكا  ـٍ ػػاًرًه ػػكا ًمػػٍف  ىٍ صى فكةػػع الت عػػوض لاػػذا المعيػػ  ، ةػػاؿ : (وىغيإح

ل  عض   ص ًظر عمويا  عإي ارهـ ، كةاؿ : لـ ويةظىر عمويا كؿح اليظر ،  يكما ةي
ػػػف  ، فكجػػػب الت عػػػوض مػػػف  جػػػؿ هػػػذا التاكوػػػؿ ، ةػػػاؿ : كةكلػػػل : (وىٍغًعػػػٍر لىكيػػػـ مل
( (ًمػػف( هيػػا ميجيكسػػض ، كتاكوػػؿ ا وػػض : وغعػػر لكػػـ مػػف  ذيػػا كـ ، كعمػػ   ـٍ ذيييػػكً كي

ب مػػيكـ ، كمػػا ووػػكؿ الرجػػؿ :  ذيػػا كـ ،  م : وغعػػر لكػػـ مػػف  جػػؿ كةػػكع الػػذيك 
ا ػػتكوت مػػف دكاّ  ػػروتل ،  م : مػػف  جػػؿ الػػدكاّ ، كةػػاؿ  عػػض المعسػػروف : 
ٍغًعػػرىةن كى ىٍجػػرنا  اًت ًمػػٍيايـ مك ػػاًلةى ًمميػػكا الصك ييػػكا كىعى ػػدى المكػػلي الكػػًذوفى  مى (ًمػػف( فػػي ةكلػػل : (كىعى

ا(}العت  :   عموػل كسػمـ { م عكإض ؛ ييكل ذكر  صةاب ي ول صم  اِٗعىًظومن
ـي  كا ًفػي ةيميػكً ًا عىػؿى الكػًذوفى كىعىػري ، ككاف ةد ذكػر ةػ ماـ الػذوف كعػركا ، فوػاؿ : (ً ٍذ جى
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( كةػػػػاؿ  عػػػػدي : (ًمٍيايـ(}العػػػػت  :  ػػػػاًهًميك ًموكػػػػضى اٍلجى ًموكػػػػضى ةى {  م : مػػػػف هػػػػذوف ِٗاٍلةى
   (ُ) العروووف ، كمف هذوف الجيسوف((

فتامكؿ  فك   ا  كر  عد  ف جعػؿ (ًمػف( مػف ايإػداد ، ((تكػكف لػ عض 
ال يّ ، كتككف لكملل(( عػاد فا طػؿ جعماػا مػف ايإػداد ،  يوػؿ  ةػكاؿ الةػذاؽ 
مػػف  هػػؿ المغػػض  فك كػػؿك (ًمػػف( ةوػػؿ  ايكاػػا جػػاّت مزوػػدة تعوػػد معيػػ  الكػػؿ فاػػي 

ػػػؿ مػػػ رة  خػػػرل  يكػػػل جعػػػؿ ت عوإػػػوض ، ،  ك لّ تػػػداّ ،  ك ل وػػػاف الجػػػيس ، كتامك
(ًمػػػػف(  معيػػػػ  الػػػػ عض ، كعيػػػػد  لغائاػػػػا جعماػػػػا  معيػػػػ  الكػػػػٌؿ ، كهػػػػذا خػػػػّؼ 

 الميطؽ كالمعوكؿ ، 
( (ًمف( هيا ميجيكسض ،  ـٍ كةد تودـ ةكلل : ((كةكلل : (وىٍغًعٍر لىكيـ ملف ذيييكً كي
كتاكوؿ ا وض : وغعر لكـ مف  ذيا كـ ، كعم   ذيا كـ  م : وغعػر لكػـ مػف  جػؿ 

الذيكب مػيكـ ، كمػا ووػكؿ الرجػؿ : ا ػتكوت مػف دكاّ  ػروتل ،  م : مػف  كةكع
 جػػػؿ الػػػدكاّ(( كالصػػػةو   فك (ًمػػػف( فػػػي هػػػذه ا وػػػض كيةكهػػػا لمت عػػػوض ، كهػػػك 
معيػػػ  موصػػػكد ، ةػػػاؿ الزرك ػػػي : ((لطوعػػػض :  يكاػػػا ةوػػػث كةعػػػت فػػػي خطػػػاب 

ييػػكا هىػػ ػػارىةو المػػؤميوف لػػـ تػػذكر كوكلػػل تعػػال  : (وىػػا  ىوحاىػػا الكػػًذوفى  ىمى مىػػ  ًتجى ـٍ عى ٍؿ  ىديلحكيػػ
ػذىابو  ىًلػوـو } ػٍف عى اًهػديكفى ًفػي سىػً وًؿ المكػًل َُتييًجوكيـ مل تيجى { تيٍؤًمييػكفى ً المكػًل كىرىسيػكًلًل كى

ػػػػػػػكفى } ـٍ ً ف كييػػػػػػػتيـٍ تىٍعمىمي ٍوػػػػػػػره لككيػػػػػػػ ـٍ خى ـٍ ذىًلكيػػػػػػػ ـٍ كى ىيعيًسػػػػػػػكي ـٍ ُُ ًػػػػػػػاىٍمكىاًلكي { وىٍغًعػػػػػػػٍر لىكيػػػػػػػ
(}الصػػػؼ :  ـٍ ييػػػكا ج تىكيكييػػػكا ُّ-َُذيييك ىكي { كةكلػػػل تعػػػال  :  (وىػػػا  ىوحاىػػػا الكػػػًذوفى  مى

كىػػافى ًعيػػدى المكػػًل كىًجوانػػا } ػػا ةىػػاليكا كى { وىػػا  ىوحاىػػا ٗٔكىالكػػًذوفى  ذىٍكا ميكسىػػ  فى ىػػرك ىهي المكػػلي ًممك
ةيكليػكا ةىػٍكجن سىػًدودنا } ييػكا اتكويػكا المكػػلى كى ـٍ { ويٍصػػًمٍ  لىكيػَٕالكػًذوفى  مى وىٍغًعػٍر لىكيػػ ـٍ كى ػالىكي ـٍ  ىٍعمى

(}ايةزاب :  ـٍ ػا ً لىػ  ُٕ-ٗٔذيييك ىكي ػٍميىا ييكةن { كةاؿ في خطاب الكعػار : (ً يكػا  ىٍرسى
ػػذىابه  ىًلػػوـه } ـٍ عى ػػؾى ًمػػف ةىٍ ػػًؿ  ىف وىػػٍاًتوىاي ـٍ ُةىٍكًمػػًل  ىٍف  ىيػػًذٍر ةىٍكمى { ةىػػاؿى وىػػا ةىػػٍكـً ً يلػػي لىكيػػ

ػػػػػػػف ّاٍع يػػػػػػػديكا المكػػػػػػػلى كىاتكويػػػػػػػكهي كى ىًطوعيػػػػػػػكًف } {  ىفً ِيىػػػػػػػًذوره مح ًػػػػػػػوفه } { وىٍغًعػػػػػػػٍر لىكيػػػػػػػـ مل

                                                 

                                        ُٗٓ-ُٖٓ( ايإداد ص ُ(



1814 

 

(}يكح :  ـٍ يىػا  ىًجو يػكا دىاًعػيى المكػًل كى ًمييػكا  ًػًل وىٍغًعػٍر لىكيػـ ْ-ُذيييكً كي { كةاؿ : (وىػا ةىٍكمى
(}ايةوػاؼ :  ويًجٍركيـ ملٍف عىذىابو  ىًلوـو ـٍ كى  ػوف  { كمػا ذاؾ  ٌج لمتعرةػضُّملف ذيييكً كي

ٌّ وسػػكم  ػػوف العػػروووف فػػي الكعػػد ؛ كلاػػذا فإٌيػػل فػػي سػػكرة يػػػكح  الخطػػا وف ؛ لػػئ
كايةواؼ كعدهـ مغعػرة  عػض الػذيكب   ػرط ا ومػاف ج مطمونػا ، كهػك غعػراف 

ػػػض مةمػػػد  (ُ(مػػػا  ويػػػل ك وػػػياـ ج مظػػػالـ الع ػػػاد(( ككايكمػػػا ذاؾ فإػػػومض كمزوػػػض  مك
وغعػػر لاػػـ جموػػع ذيػػك اـ ، كلػػـ صػػم  ا عموػػل كسػػمـ  يكػػل سػػ ةايل كعػػدهـ  ف 

 وكف ذلؾ لأمـ السا وض .
ت ػػوكف ممػػا توػػدكـ ذكػػره  فك جعػػؿ (ًمػػف( مػػف ايإػػداد م يػػي عمػػ  الوػػكؿ 
 زوادتاػػا ، فػػي ال ػػكاهد التػػي است ػػاد  اػػا ، كةػػد  يكػػر المصػػيؼ يعسػػل مجػػيّ 
ركجاػػػا عمػػػ   يكاػػػا لمت عػػػوض ،  ك ل وػػػاف  (ًمػػػف( زائػػػدة ، فػػػي هػػػذه ال ػػػكاهد ، كخى

 س  الجي
ةاؿ   ك  كػر : ((كاليػاس ةػرؼ مػف ايإػداد ، ووػاؿ : الناس : -ِّ

ػػكذي  ًػػرىبل اليكػػاًس  يػػاس لميػػاس ، كيػػاس مػػف الجػػف ، ةػػاؿ ا عػػز كجػػؿ : (ةيػػٍؿ  ىعي
ًمػػػًؾ اليكػػػاًس }ُ} يكػػػاًس }ّ{ ً لىػػػًل اليكػػػاًس }ِ{ مى ٍسػػػكىاًس اٍلخى ػػػرل اٍلكى { الكػػػًذم ْ{ ًمػػػف  ى

ػديكًر اليكػ ٍسػًكسي ًفػي صي { ًمػػفى اٍلًجيكػًض كى اليكػاًس(  م : الػذم وكسػكس فػػي ٓاًس }ويكى
ػػػا ،  صػػػدكر اليػػػاس ، جيػػػتاـ كياسػػػاـ ، ةػػػاؿ العػػػركاّ : ةػػػدكث  عػػػض العػػػرب ةكمن
فواؿ : جاّ ةكـ مف الجفل ، فكةعكا ، فووؿ لاـ : مىف  يتـ ؟ فوالكا : يةػف يػاس 

ػػػػفى مػػػػف الجػػػػٌف ، كةػػػػاؿ ا عػػػػز كجػػػػؿ : (ةيػػػػٍؿ  يكًةػػػػيى ً لىػػػػيك  ىيكػػػػ لي اٍسػػػػتىمىعى يىعىػػػػره مل
(}الجف :  اؿه ملفى ُاٍلًجفل ا : (كى ىيكلي كىافى ًرجى { فاكةع اليعر عم  الجٌف ، كةاؿ  وإن

ـٍ رىهىونػػا(}الجٌف :  ػػفى اٍلًجػػفل فىػػزىاديكهي ػػاؿو مل { فجعػػؿ مػػف الجػػف ٔاييػػًس وىعيػػكذيكفى ً ًرجى
   (ِ( رجاجن وستةوكف التسموض  رجاؿ ، كما وستةؽ الياس((

                                                 

 . ُٓٔ/ٖكالزوادة كا ةساف  ِّٕكويظر : ا تواف ص  َٔٗ( ال رهاف ص  ُ(
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ةػػاؿ ا ػػف فػػارس : ((الامػػزة كاليػػكف كالسػػوف  صػػؿ كاةػػد ، كهػػك ظاػػكر 
ال ػػيّ ، ككػػٌؿ  ػػيّ خػػالؼ طرووػػض التػػكةش ، ةػػالكا : ا يػػس خػػّؼ الجػػٌف ، 

كةاؿ الراغب : ((ا يػس خػّؼ الجػف  ، كا يػس خػّؼ  (ُ(كسمكا لظاكرهـ((
اليعػكر ، كا يسػي ميسػكب  لػ  ا يػس ، ووػاؿ ذلػؾ لمػف كذػر  يسػل ، كلكػؿل مػػا 
يسيي الوكس لمجايب  وؤيس  ل ؛ كلاذا ةوؿ  يسيا لمجايب الذم ومي الراكب ، كاع

ة ػيح الذم ويو ؿ عم  الرامي ، كا يسػيح مػف كػؿل  ػيّ مػا ومػي ا يسػاف ، كالك 
ًمػػؽ خموػػض ج  مػػا ومػػي الجايػػب ا خر...كا يسػػاف ، ةوػػؿ : سيػػملي  ػػذلؾ ؛ ييكػػل خي
ةػػكاـ لػػل  ٌج  ػػإيس  عإػػاـ   عض...كةوػػؿ : هػػك  فعػػّف ك صػػمل  يسػػواف سيػػملي 

))  ذلؾ ؛ ييكل عياد  لول فيسيى
 )ِ)  

ػف  يػتـ  ما يومل العراّ  : ((جاّ ةكـ مف الجفل ، فكةعػكا ، فووػؿ لاػـ : مى
فوالكا : يةف ياس مف الجٌف((  يكما كاف مف  اب ت  ول الجف  يعساـ  الياس ؟ 

،  يكاـ مذماـ مما وؤيس  ظاكرهـ ، كةد ةالكا ذلؾ كهـ ةد  ظاركا  يعساـ ،  ؿ 
هـ  وكلاـ : يةف ياس مف الجٌف ، ةد  ذ تكا  يكاػـ جػفا كلوسػكا  يػاس مػف ةوػث 

جػػٌف ، كلػػـ ووكلػػكا : يةػػف يػػاس مػػف التسػػموض ؛ ييكاػػـ ةػػالكا : يةػػف يػػاس مػػف ال
ا يس ،  ك :  يةف ياس مف الياس ، كالرجاؿ مف الياس سٌمكا رجاجن ؛ ييكاـ 
وم كف عمػ   رجماػـ ، كخػصك  ػذلؾ الػذكر مػف دكف اييذػ  ؛ ييكػل  ةػدر عمػ  
الم ي مياا ، كالمعركؼ  فك الجٌف سيٌمكا  الجف جستتارهـ ، كهـ  اذا وختمعكف 

كفوما عػدا ذلػؾ فاػـ كاليػاس ، وػاكمكف كو ػر كف كويطوػكف ، كهػـ  عف الياس ،
كالياس وتياكةكف كوتياسمكف ، كهـ كالياس مكٌمعكف  طاعض ا ، كهػـ كاليػاس 
مػػػػياـ المػػػػؤمف كمػػػػياـ الكػػػػافر ، كهػػػػـ كاليػػػػاس  لاػػػػـ  رجػػػػؿ وم ػػػػكف عمواػػػػػا ،  

ر ، ةػاؿ كوككيكف  فرادنا كجماعات ، لذلؾ جػاز التع وػر عػياـ  الرجػاؿ ، ك ػاليعى 

                                                 

 ٔٓمغض ص ( مواووس ال ُ(

 ّّ( المعردات ص  ِ(
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الزجػػاج فػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال  : (ًمػػفى اٍلًجيكػػًض كىاليكػػاًس( ((كذكػػر الجيػػض كاليػػاس 
 (ُ( لّستعاذة  كؿل ما وكسكس  سّك ، سكاّ كاف مف ال وطاف ،  ك ايياسػٌي((

فالزجاج لـ وجعؿ (ًمفى اٍلًجيكًض كىاليكاًس(  دجن مف (اليكاًس(  ؿ جعمػل متعمونػا  وكلػل 
ٍسػػكىاًس( كالمعيػػ  : مػػف  ػػرل الكسػػكاس فػػي ةػػاؿ ككيػػل مػػف الًجٌيػػض (ًمػػف  ىػػرل  اٍلكى

كالياس ، الػذم وكسػكس فػي صػدكر اليػاس ، كهػذا التاكوػؿ كيةػكه هػك التعسػور 
الصةو  الذم ةاؿ  ل جماكر المعسروف ، ةاؿ مكػي  ػف   ػي طالػب الووسػي : 

عضه عطػؼه عمػ  اليػاس ،  م : مػف  ػرل الكسػكاس كال  (ِ(يػاس(((((كىاليكاًس( خى
ـك ذكػر  فك هػذا ال ػوطاف الػذم وكسػكس فػي صػدكر اليػاس  كةاؿ الكاةدم : ((ذػ
(ًمػػػػػفى اٍلًجيكػػػػػًض( كهػػػػػـ ال ػػػػػواطوف ، كعطػػػػػؼ ةكلػػػػػل (كىاليكػػػػػاًس( عمػػػػػ  الكسػػػػػكاس ، 
المعي  : مف  رل الكسكاس ، كمف  رل الياس ، كايكل  يًمر  ف وسػتعوذ مػف  ػرل 

: (((ًمػػػػفى اٍلًجيكػػػػًض كىاليكػػػػاًس(  وػػػػاف لمػػػػذم كةػػػػاؿ الزمخ ػػػػرم  (ّ( الجػػػػفل كا يػػػػس((
يسػػػػيا ، كمػػػػا ةػػػػاؿ تعػػػػال  :  وكسػػػػكس ، عمػػػػ   فك ال ػػػػوطاف إػػػػر اف : جيلػػػػيه كاع
ـٍ ً لىػػػػػػػػ   ىٍعػػػػػػػػضو زيٍخػػػػػػػػريؼى اٍلوىػػػػػػػػٍكًؿ  ػػػػػػػػاي ػػػػػػػػوىاًطوفى اً يػػػػػػػػًس كىاٍلًجػػػػػػػػفل ويػػػػػػػػكًةي  ىٍعإي ( ى

كرنا(}اييغاـ :  ككذتى { كعف   ي ذٌر رإي ا عيل ةاؿ لرجؿ : هؿ تعػُُِغيري
( كمعيػاه :  ٍسًكسي  ا مف  وطاف ا يس ؟ كوجكز  ف وكػكف (ًمػف( متعمونػا  ػػ(ويكى
ا تداّ الغاوض ،  م : وكسكس في صدكرهـ مف جاض الجٌف ، كمػف جاػض اليػاس 
، كةوؿ : (ًمفى اٍلًجيكًض كىاليكاًس(  واف لمياس ، ك فك اسـ الياس ويطمؽ عم  الًجيكػض 

وحػػل ؛ يفك الجػػٌف سيػػٌمكا جًيػػا ، كاسػػتدلكا  يعػػر كرجػػاؿ  فػػي سػػكرة الجػػٌف ،  كمػػا  ةي
ججتياياـ ، كالياس ياسنا لظاكرهـ ، مف ا وياس ، كهك ا  صار ، كمػا سيػٌمكا 
  رنا ، كلك كاف ووع الياس عم  الو وموف ، كص ك ذلؾ كذ تى ، لػـ وكػف مياسػ نا 
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يػػاس : الياسػػي ، لعصػػاةض الوػػر ف ك عػػده عػػف التصػػيع ، ك جػػكد ميػػل  ف وػػراد  ال
(}الومػػر :  ّو يحكيرو ػػٍي ((... يفك الذومػػوف ٔكوكلػػل تعػػال  : (وىػػٍكـى وىػػٍدعي الػػدكاًع ً لىػػ   ى
كةػػػاؿ ال ػػػككايي :  (ُ( همػػا اليكعػػػاف المكصػػكفاف  يسػػػواف ةػػؽ ا عػػػز كجػػؿ((

يًسػػيا ، فوػػاؿ : (ًمػػفى  ـك  ػػوكف سػػ ةايل الػػذم وكسػػكس  ايكػػل إػػر اف : جيلػػيا كاع ((ذػػ
ػػا  ػػوطاف اٍلًجيكػػ ػػا  ػػوطاف الجػػٌف فوكسػػكس فػػي صػػدكر اليػػاس ، ك مك ًض كىاليكػػاًس(  مك

ا يػس فكسكسػتل فػػي صػدكر اليػػاس  يكػل وػػرم يعسػل كالياصػػ  الم ػعؽ ، فوكةػػع 
فػػي الصػػدر مػػف كّمػػل الػػذم  خرجػػل مخػػرج اليصػػوةض مػػا وكةػػع ال ػػوطاف فوػػل 

(}اي ػػػوىاًطوفى اً يػػػًس كىاٍلًجفل  (ِ({((ُُِيغػػػاـ :  كسكسػػػتل كمػػػا ةػػػاؿ سػػػ ةايل : ( ى
كةػػاؿ ا لكسػػي : (((ًمػػفى اٍلًجيكػػًض كىاليكػػاًس(  وػػاف لمػػذم وكسػػكس عمػػ   يكػػل إػػر اف 
(  ك متعمػػػػػػؽ  ػػػػػػوىاًطوفى اً يػػػػػػًس كىاٍلًجػػػػػػفل يسػػػػػػيا ، كمػػػػػػا ةػػػػػػاؿ تعػػػػػػال  : ( ى جيلػػػػػػي كاع
(  ك(ًمػػػف( ج تػػػداّ الغاوػػػض ،  م : وكسػػػكس فػػػي صػػػدكرهـ مػػػف جاػػػض  ٍسًكسي  ػػػػ(ويكى

ةمػب المػّر مػف جاػػتاـ  يكاػـ ويععػكف كوإػركف ، كمػػف  الجػف مذػؿ  ف وموػي فػػي
جاض الياس مذؿ  ف وموي في ةم ل مف جاض الميجموف كالكااف ، ك يكاـ وعممػكف 
(... كةػػاؿ العػػركاّ كجماعػػض :  ٍسػػًكسي ػػكلز فوػػل الةالوػػض مػػف إػػمور (ويكى الغوػػب ، كجي

ػا ، فووػاؿ  ّن عمػ   يكػل ويطمىػؽ عمػ   الجػفل  وإن كمػا يوػؿ عػف هك  واف لمياس  يػا
الكم ػػي : يػػاس مػػف الجػػفل ، كمػػا ووػػاؿ يعػػر كرجػػاؿ مػػياـ ، كفوػػل  فك  المعػػركؼ 
ا لػػل ،  عيػػد اليػػاس خّفػػل ، مػػع مػػا فػػي ذلػػؾ مػػف  ػػ ل جعػػؿ ةسػػـ ال ػػيّ ةسػػومن
ف سػػػمـ صػػػةتل ، كتيعولػػػب  ايكػػػل ومػػػـز عموػػػل  كمذمػػػل ج وياسػػػب  ّغػػػض الوػػػر ف ، كاع

كمػا وكسػكس فػي صػدكر اليػاس  الوكؿ  افك ال وطاف وكسكس في صدكر الجفل 

                                                 

 ُٖٗ/ْ( الك اؼ  ُ(
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ّن لمػػا ج وخعػػػ (( كةػػػاؿ  (ُ( ، كلػػـ ووػػػـ دلوػػؿ عموػػػل ، كج وجػػػكز جعػػؿ ا وػػػض دلػػػو
 الةم ي : ((كةكلل : (ًمفى اٍلًجيكًض( فول  كجل : 

(  إعادة العامؿ ،  م : مف  رل الجيض .   ةدها :  يكل  دؿ مف ( ىرل
سػػػػػكس مػػػػػف الجػػػػػفل الذػػػػػايي :  يكػػػػػل  ػػػػػدؿ مػػػػػف ذم الكسػػػػػكاس ؛ يفك المك 

 كا يس .
(  م : وكسػػػكس ةػػػاؿ  ٍسػػػًكسي الذالػػػث :  يكػػػل ةػػػاؿ مػػػف الإػػػمور فػػػي (ويكى

 ككيل مف هذوف الجيسوف .
 الرا ع :  يكل  دؿ مف الياس .

الخػػػامس :  يكػػػل  وػػػاف لمػػػذم وكسػػػكس ، عمػػػ   فك ال ػػػوطاف إػػػر اف : 
  يسيا كجٌييا .

( ك(ًمػػػػػف(  ٍسًكسي ج تػػػػػداّ الغاوػػػػػض ،  م : السػػػػػادس :  يكػػػػػل وتعمكػػػػػؽ  ػػػػػػ(ويكى
 وكسكس في صدكرهـ مف جاض الجفل كمف جاض ا يس .

السػػػػػػا ع :  فك (كىاليكػػػػػػاًس( عطػػػػػػؼ عمػػػػػػ  الكسػػػػػػكاس ،  م : مػػػػػػف  ػػػػػػرل 
 الكسكاس كالياس .

الذػػػػػػامف :  فك (ًمػػػػػػفى اٍلًجيكػػػػػػًض( ةػػػػػػاؿ مػػػػػػف اليػػػػػػاس ،  م : كػػػػػػائيوف مػػػػػػف 
 (ِ(الو وموف((

فػػي ةكلػػل تعػػال  : (ًفػػي  فوػػد ذكػػر ذمايوػػض  كجػػل جموعاػػا تجعػػؿ اليػػاس
ديكًر اليكاًس(  اةوض عم   ا اا تعي  الياس كةدهـ ،  ٌج الوكؿ الرا ع   صي

فاليػػاس لػػوس مػػػف ايإػػداد ، ك ك ػػػر دلوػػؿ عمػػ  ذلػػػؾ  يكػػل لػػػـ وػػرد فػػػي 
الور ف الكروـ  طّؽ الياس عم  الجٌف ، فود كرد لعػظ اليػاس فػي الوػر ف الكػروـ 

ا ةد ذكر  ك يوؿ  فك اليػاس فػي  وػض كػذا  روػد في مكاإع كذورة ، كلـ  جد معسرن 
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 اـ الجٌف ، كال اهد الكةود يعسل الذم ذكره مصيؼ ايإداد ،  لك ص ك فإيكل 
ج وصػػ  اجسػػتياد  لوػػل لجعػػؿ اليػػاس مػػف ايإػػداد ؛ ييكػػل مػػا  روػػد  اػػـ الجػػٌف 
كةدهـ ،  ؿ الياس كالجٌف معنا ، كعم  الرغـ مف ذلػؾ فالتعسػور الصػةو  كمػا 

 ودـ  يكل  راد الياس كةدهـ ، مف دكف الجٌف .                                                                           ت
ةػػػاؿ   ػػػك  كػػػر  ػػػف ايي ػػػارم : ((كاليػػػدح ووػػػع عمػػػ  معيوػػػوف النػػػٌد : -ّّ

ل متإادوف ، وواؿ : فّف ًيدح فّف :  ذا كاف إٌده ، كفّف ًيٌده :  ذا كاف مذم
ّى تىٍجعىميػػػػػػػكٍا ًلمٌػػػػػػػًل  ىيػػػػػػػدىادان كى ىيػػػػػػػتيـٍ  ، كفسكػػػػػػػر اليػػػػػػػاس ةػػػػػػػكؿ ا عػػػػػػػزك كجػػػػػػػؿك : (فىػػػػػػػ

(}ال ورة :  { عم  جاتوف : ةاؿ الكم ي ، عف   ي صال  ، عػف ا ػف ِِتىٍعمىميكفى
ع ػػػػاس : معيػػػػاه : : فػػػػّ تجعمػػػػكا    عػػػػداجن ، كالًعػػػػٍدؿ : المذػػػػؿ ،  كةػػػػاؿ   ػػػػك 

ّى تىٍجعىميػػػكٍا ًلمٌػػػًل  ىيػػػدىادان(  إػػػدادنا((الع ػػػاس ، عػػػف ايذػػػـر عػػػف   ػػػي ع   وػػػدة : (فىػػػ

كةاؿ   ك الطولب : ((كمػف ايإػداد اليًػدح ، ةػاؿ   ػك ةػاتـ : اجتمعػت العػرب (ُ(
عمػػػػ   فك يػػػػػدك ال ػػػػيّ مذمػػػػػل ك ػػػػ ال...كزعـ  عػػػػػض اليػػػػاس  فك  عػػػػػض العػػػػػرب 

ا((   (ِ(وجعمكف الًيدك  معي  الإٌد  وإن
ال يّ ، م اركل في جكهره ، كذلؾ إرب كةاؿ الراغب : ((كيدود  

مف المماذمض ، فإفك الًمٍذؿ وواؿ في  ٌم م اركض كايت ، فكؿ ًيدٍّ ًمٍذؿ ، كلوس 
ّى تىٍجعىميكٍا ًلٌمًل  ىيدىادان  (ّ( كؿ مذؿ يٌد(( كةاؿ الط رم في تعسور ةكلل تعال  : (فى

(}ال ورة :  ، كاليٌد: الًعٍدؿي كالًمٍذؿي ، كما { ((كاييداد جمع ًيدٍّ ِِكى ىيتيـٍ تىٍعمىميكفى
 ةاؿ ةساف  ف ذا ت : 

  تاجكه كلستى لل  ًيدٍّ        ف رحكما لخوركما العداّ       

                                                 

 ِٓ( ايإداد ص  ُ(

 ُُْ-َْٗ( ايإداد في كّـ العرب ص  ِ(

 َٖٓ( المعردات ص  ّ(
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ّى تىٍجعىميكٍا ًلٌمًل  ...عف مجاهد : (فى ّى تىٍجعىميكٍا ًلٌمًل  ىيدىادان(  م : ًعٍدجن عف ةتادة : (فى
...كعف   ي صال  ع ف ا ف ع اس ، كعف مٌرة عف ا ف  ىيدىادنا(  م : ًعٍدجن

ّى تىٍجعىميكٍا  مسعكد ، كعف ياس مف  صةاب الي ي صم  ا عمول كسمـ : (فى
ًلٌمًل  ىيدىادان( ةاؿ :  كعكاّ مف الرجاؿ تطوعكياـ في معصوض ا...ةاؿ ا ف زود 

ّى تىٍجعىميكٍا ًلٌمًل  ىيدىادان( ةاؿ : اييداد : ا ل اض التي في ةكؿ ا تعال  : (فى
جعمكها معل ، كجعمكا لاا مذؿ ما جعمكا لل...عف ا ف ع اس في ةكلل 

ّى تىٍجعىميكٍا ًلٌمًل  ىيدىادان( ةاؿ :    اهنا(( كةاؿ الزمخ رم :  (ُ( تعال  : (فى
((كاليلدح : الًمذؿي ،  كج وواؿ  ٌج لممذؿ المخالؼ المياكئ...كمعي  ةكلاـ : لوس 

كةاؿ ا ف عطوض :  (ِ( عي ما وسدح مسدكه ، كيعي ما ويافول(( ًيدا ، كج إدا ، ي
ّن ،  ك خّفنا ،  ك إًدا  ((ككاةد اييداد ًيدح ، كهك المواكـ كالمإاهي كاف ًمٍذ

كةاؿ الةم ي :   (ّ(،  كمف ةوث ةاكـ ، كإاه  ، فود ةصمت مماذمض ما((
ع ودة ، كةاؿ غوره : ((كةوؿ :  يدادنا : يظراّ ، كةوؿ :  إدادنا ، ةالل   ك 

لوس كذلؾ ،  دلوؿ ةكلاـ : لوس  ًيدا كج إدا ، كةالكا في تعسوره :  يكل يع  
 (ْ( ما وسدح مسدكه ، كيع  ما ويافول ، فدؿك عم   ياما غوراف((

وت وكف مما تودـ ذكره  فك اليدك في الور ف الكروـ لوس مف ايإداد ،  
 المياكئ المإاهي في كؿ مكاإع كركده في كتاب ا                   ك يكل جاّ  معي  الًمٍذؿ 

                                                 

عرا ػل لمزجػاج ص ُٖٖ-ُٕٖ/ُ( جامع ال واف  ُ( كالكسػوط  ْٗكويظر : معايي الور ف كاع
-ُْ/ُكزادالمسػػور فػي عمػػـ التعسػػور ج ػػف الجػػكزم ََُ-ٗٗ/ُفػي تعسػػور الوػػر ف المجوػػد 

ِْ 

 ُٔٓ/ْكويظر :عمدة الةعاظ لمةم ي  َُُ/ُ( الك اؼ  ِ(

 َُٔ/ُ( المةرر الكجوز ّ(

 ُٔٓ/ْةعاظ  ( عمدة ال ْ(
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ةاؿ   ك  كر : ((ك(هؿ( ةرؼ مف ايإداد ، تككف  وؿ :-ّْ 
استعاامنا عمكا وجامل ا يساف كج وعممل...كتككف (هؿ(  معي  (ةد( ، فامكا 

عم  معي  ككياا عم  معي  اجستعااـ فّ ويةتاج فول  ل   اهد ، ك مكا ككياا 
ـٍ  مى  ا يسىاًف ًةوفه ملفى الدكٍهًر لى (ةد( ف اهده ةكؿ ا عز كجؿ : (هىٍؿ  ىتى  عى

{ ةاؿ جماعض مف  هؿ العمـ : معياه : ةد  ت  ُوىكيف  ىٍوئنا مكٍذكيكرنا(}ا يساف : 
عم  ا يساف ، كا يساف في هذا المكإع  دـ عمول السّـ ، كالةوف  ر عكف 

 جؿ كعز خمؽ صكرة  دـ كلـ ويعه فول الركح  ر عوف سيض ، كاف ا
تىويكؿي هىٍؿ ًمف  ًت كى ـى هىًؿ اٍمتّى اىيك سيض...كةكؿ ا عز كجؿ : (وىٍكـى يىويكؿي ًلجى

(}ؽ :  { معي  (هؿ( (ةد( عيد  عض الياس ، كالتاكوؿ : ةد امتأت َّمكًزودو
(  م : ما مف مزود ، فوالت جايـ مؤكدة لوكؿ ا عز كجؿ : (هىٍؿ ًمف مك  ًزودو

وا رٌب ، فػ(هؿ( الذايوض معياه الجةد، كهك معي  لاا معركؼ وخالؼ المعيووف 
كفى ً ٌج السكاعىضى  ىف تىٍاًتوىايـ(}الزخرؼ :  لوف ، ةاؿ ا عز كجؿ : (هىٍؿ وىيظيري ايكك

 (ُ( { معياه : ما ويظركف((ٔٔ
ي ةرؼ استعااـ ةد جاّ في كتب المغض كالتعسور  فك (هؿ( التي ه  

تخرج عف معي  اجستعااـ  ل  معاف  خرل ، فتجيّ  معي  (ما( اليافوض ، 
(}الرةمف :  زىاّ ا ٍةسىاًف ً ٌج ا ٍةسىافي { كالمعي  : َٔكوكلل تعال  : (هىٍؿ جى

مى   ما جزاّ ا ةساف  ٌج ا ةساف ، ك معي  (ةد( كوكلل تعال  : (هىٍؿ  ىتى  عى
{ كالمعي  : ةد  ت  ، كةكلل تعال  : ُفى الدكٍهًر(}ا يساف : ا يسىاًف ًةوفه مل 

ًدوثي اٍلغىاً وىًض(}الغا وض :  { وعيي : ةد  تاؾ ، ك معي  ( ج(  ُ(هىٍؿ  ىتىاؾى ةى
(}الكاؼ :  ـٍ ً ايٍخسىًروفى  ىٍعمىاجن {  م :  ج َُّكوكلل تعال  : (ةيٍؿ هىٍؿ يييى لئيكي

كلل تعال  : (هىٍؿ ًمف  يرىكىاًئكيـ مكف وىٍععىؿي ًمف  ي ئكـ ، ك معي  التك وه ، كو
(}الركـ :  ّو { ك معي  ( لوس( ، كوكلل تعال  : (هىٍؿ ًفي ذىًلؾى َْذىًلكيـ ملف  ىٍي

                                                 

 ُِْ-ُِّ( ايإداد ص  ُ(
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(}العجر :  ـه للًذم ًةٍجرو {  م :  لوس في ذلؾ ، ك معي  ايمر كوكلل ٓةىسى
(}الصافات : { كالسؤاؿ كوكلل تعال  : (وىٍكـى ْٓتعال  : (ةىاؿى هىٍؿ  ىيتـي محطكًمعيكفى

(}ؽ :  تىويكؿي هىٍؿ ًمف مكًزودو ًت كى ـى هىًؿ اٍمتّى اىيك   (ُ({َّيىويكؿي ًلجى
 رود في هذا المواـ  ف  ذكر ةوووض طالما ذكرتاا مف ة ؿ ، هي  يكل 
لوس في المغض كج سٌوما في الور ف الكروـ مف لعظوف متطا ووف في المعي  ، 

(هؿ( ترد في الور ف الكروـ  معي  (ما( اليافوض ،  ك معي  (ةد(  ك فالوكؿ  افك 
معي  كذا ككذا ورده كاةع المغض ، ةت   فك المعاجـ عيدما تعرلؼ  م لعظ كاف 
ت رح دجلتل ،  ك تعرفل  اةرب المعايي  لول ، كج تعرفل  ما وطا ؽ معياه ؛ 

ةوووض وجب  ف يسملـ  اا  يفك المعظ ج وطا ؽ معياه  ٌج المعظ يعسل ، هذه
تسموما ، كلاذا  ةكؿ :  فك (هؿ( لـ ترد  ٌج  معي  (هؿ( المكإكعض لّستعااـ 
التي فواا معي  الطمب عف الجكاب ،  ك لجعؿ ما وتإميل استعااـ (هؿ( 
 ميزلض الةوووض التي ج  ؾ فواا كج اختّؼ ؛ لذلؾ ويستغي  فواا عف 

اا كاةد متعؽ عمول ، كةد عيركفت (هؿ(  ايكاا التصرو   الجكاب ؛ يفك جكا 
 (ِ( ((لّستعااـ ، كج وككف المستعاـ عيل  ٌج فوما ج ظفك لل فول ال تض((

( هك استعااـ  زىاّ ا ٍةسىاًف ً ٌج ا ٍةسىافي ّن في ةكلل تعال  : (هىٍؿ جى فػ(هؿ( مذ

                                                 

-ُُٓكاي ػػػػػػػػ اه كاليظػػػػػػػػائر لمواتػػػػػػػػؿ ص ْٖٕ،  ِْٓ/ّ( ويظػػػػػػػػر : تعسػػػػػػػػور مواتػػػػػػػػؿ  ُ(
كتاكوػػػؿ  ٔٗ-ْٗكالكجػػػكه كاليظػػػائر لاػػػركف ص َٓ-ْٗك اسػػػـ الكجػػػكه كاليظػػػائر ص ُّٓ

كالكجػػػكه كاليظػػػائر ُِٖكايزهوػػػض فػػػي عمػػػـ الةػػػركؼ لماػػػركم ص  ِٖٖم ػػػكؿ الوػػػر ف ص 
كالكجػػػػكه كاليظػػػػائر  ْٕٕيزهػػػػض الومػػػػكب ي ػػػػي  كػػػػر السجسػػػػتايي ص ك  ّّْلمعسػػػػكرم ص 
كميتخػػػب ةػػػرة  َّٔ-َّٓكيزهػػػض ايعػػػوف ج ػػػف الجػػػكزم ص  ُْٔ-َْٔلمػػػدامغايي ص 

كمغيػػي الم وػػب ج ػػف  ِّْكالجيػػ  الػػدايي لممػػرادم ص  ُِْ-ِّٗالعوػػكف ج ػػف الجػػكزم 
مووػػػػػز ك صػػػػػائر ذكم الت َٗٗكال رهػػػػػاف فػػػػػي عمػػػػػـك الوػػػػػر ف لمزرك ػػػػػي ص  َّٓ/ِه ػػػػػاـ 

ٓ/ّّٔ-ّّٕ . 

 .َٗٗ( ال رهاف في عمـك  الور ف ص  ِ(
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جزاؤه  ةوووي مكجل  ل  كؿ  يساف لوورك  مإمكيل ، كهك جعؿ ا ةساف
ا ةساف ، كهك مف ايمكر الذا تض الكاميض في عوؿ كؿ عاةؿ كةم ل ، كوككف 
المراد مف استعماؿ (هؿ( هيا ةمؿ المخاط وف عم  ا ةرار  اذا ايمر 
 ا جا ض عيل في يعسل : يعـ جزاّ ا ةساف هك ا ةساف ، لكف لمكا جعمكا 

تكهكمكا  فك (هؿ(  معي   ا جا ض  تودور : ما جزاّ ا ةساف  ٌج ا ةساف ،
 (ما( اليافوض  

مى    ككذلؾ جعؿي (هؿ(  معي  (ةد( في ةكلل تعال  : (هىٍؿ  ىتى  عى
ـٍ وىكيف  ىٍوئنا مكٍذكيكرنا( كهذا ما ةاؿ  ل جماعض مف  اييسىاًف ًةوفه ملفى الدكٍهًر لى
 (ُ(اليةاة كالمعسروف  افك (هؿ( في هذه ا وض  معي  (ةد( كلوست  استعااـ 

  ، فػ(هؿ( ها هيا خ ر كلوس ك((ةاؿ المعسركف ك هؿ المعايي : ةد  ت
ل  ل  (ِ( استعااـ(( كالةوووض  فك (هؿ( فوما تودـ كيةكه استعااـ كسؤاؿ مكجك

المخاطب :  وور  ما وتإميل هذا اجستعااـ كالسؤاؿ  ـ ويكره ؟ كا جا ض 
توتإي ا ةرار ، ييكل سؤاؿ عف ةوووض ج وستطوع المسؤكؿ  ف ويكرها ، ةاؿ 

مى  اييسىاًف( : ((معياه : ةد  ت  العراّ في تعسور ة كلل  تعال  : (هىٍؿ  ىتى  عى
عم  ا يساف ةوف مف الدهر ، ك(هؿ( تككف جةدنا كتككف خ رنا فاذا مف 
الخ ر ؛ ييكؾ توكؿ : فاؿ كعظتؾ؟ فاؿ  عطوتؾ؟ تورره  ايكؾ ةد  عطوتل 

رل ك يت ت (ّ(ككعظتل ، كالجةد  ف توكؿ : هؿ وودر كاةد عم  مذؿ هذا؟((

                                                 

، كالموتإػػػػب لمم ػػػػرد  تةووػػػػؽ هػػػػركف ِِٖ( ويظػػػػر : مجػػػػاز الوػػػػر ف ي ػػػػي ع وػػػػدة ص  ُ(
، كمعػػػػايي الوػػػػر ف  َِْ/ِٗكجػػػػامع ال وػػػػاف لمط ػػػػرم  ٖٓ/ُ، ك تةووػػػػؽ  ػػػػدوع  ْْ-ّْ/ُ

عرا ػػل لمزجػػاج  ،  ّٓٔ/ْم ، كالك ػػاؼ لمزمخ ػػػر  ُِٕ، كايزهوػػض لماػػركم ص  ََِ/ٓكاع
 . ُْٕ-َْٕكرصؼ الم ايي لممالوي ص 

 . ّٖٗ/ْ( الكسوط  ِ(

 .َُٓ/ّ( معايي الور ف  ّ(
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 فك كّ المذالوف استعااـ تورورم ، كةاؿ ا ف ةتو ض : (( كالمعسركف وجعمكياا 
مى  اييسىاًف ًةوفه  في  عض المكاإع  معي  (ةد( كوكلل تعال  : (هىٍؿ  ىتى  عى
ا  معي  (ما(... كهك كايكؿ عيد  هؿ المغض  ملفى الدكٍهًر(...كوجعمكياا  وإن

: هيا  معي  (ةد( ، كلوس  استعااـ...ةوؿ : كةاؿ ال ككايي : ((هؿ (ُ(تورور((
ف كايت  معي  ةد فعواا معي  اجستعااـ...كاجستعااـ لمتورور  هي كاع

  (ِ( كالتوروب((
كالصةو   فك هؿ في ا وض جاّت عم   ا اا استعااموض ، كالدلوؿ   

عم  ذلؾ  فك الذوف ةالكا  ايكاا جاّت  معي  (ةد( ك يكاا خرجت عف ةد 
اجستعااـ ،  فك هؤجّ  يعساـ ، ةد  ةركا مف  جايب  خر  استعااموض (هؿ( 

عم  ا يساف  فود ةاؿ الط رم في تعسور ا وض : ((وعيي جؿ ذياؤه :  ةد  ت 
، ك(هؿ( في هذا المكإع خ ر ج جةد ؛ ذلؾ كوكؿ الوائؿ  خر وورره : هؿ 

فالط رم مع  يكل ذهب  ل    (ّ(  كرمتيؾ ؟ كةد  كرمل ، كهؿ زرتيؾ ؟ كةد زاره((
 فك (هؿ( في ا وض خ ر ج استعااـ ك يكاا  معي  (ةد(  ذ ت  ايمذمض  يكاا 

مى  اييسىاًف( ةد  ت  استعااـ تورورم ، كةاؿ الزجا ج : ((كمعي  (هىٍؿ  ىتى  عى
كةاؿ  (ْ(عم  ا يساف ،  م :  لـ وات عم  ا يساف ةوف مف الدهر((

الزمخ رم : ((هؿ :  معي  (ةد( في اجستعااـ خاصض ، كايصؿ :  هؿ ، 
 م :  فك (هؿ(  (ٓ( فالمعي  :  ةد  ت  ، عم  التورور كالتوروب جموعنا((

                                                 

 . ِٖٗ-ِٖٖ( تاكوؿ م كؿ الور ف ص  ُ(

 .ِْٖ/ٓ( فت  الودور  ِ(

 . َِْ/ِٗ( جامع ال واف  ّ(

عرا ل  ْ(   ََِ/ٓ( معايي الور ف كاع

كال ةػر  َْٖ/ٓ، كويظػر : المةػرر الػكجوز ج ػف عطوػض اييدلسػي  ّٓٔ/ْ( الك اؼ  ٓ(
 ْٗٓ/ٖالمةوط ي ي ةواف اييدلسي : 
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اجستعااـ الذم وعود التورور ك(ةد( التي تعود التوروب ،  جمعت  وف معي 
ف ذه ا  ل   فك (هؿ(  معي  (ةد(  فود  ذ تا  يكاا  فالزجاج كالزمخ رم كاع
استعااموض عيدما جعؿ ايكؿ ا وض  تودور :  لـ وات عم  ا يساف؟ كالذايي 
  تودور :  ةد  ت  عم  ا يساف؟ كتودور الزجاج  دؽ ك ص  مف تودور
الزمخ رم ، ةاؿ ا ف ه اـ : ((فزعمكا  فك (هؿ( ج تاتي  معي  (ةد(  صّن ، 

 ؿ هي استعااـ ةوووي ةاؿ ا ف جيي : ((ومكف  (ُ(كهذا هك الصكاب عيدم((
عيدم  ف تككف م واة في هذا المكإع عم   ا اا مف اجستعااـ ، فكايكل ةاؿ 

في جكا اـ مف يعـ ممعكظنا  ، كا  عمـ : كهؿ  ت  عم  ا يساف هذا ؟ فّ  د
 (ِ(  اا  ك مودرة((

كةد  وكف مكي  ف   ي طالب الووسي السٌر كالغرض مف استعماؿ   
(هؿ( فواؿ : ((ةوؿ : هؿ  معي  (ةد( كايةسف  ف تككف (هؿ( عم   ا اا 
يما هك تورور لمف  يكر ال عث ، فّ  ٌد  ف  لّستعااـ الذم معياه التورور ، كاع

مإ  دهر طكوؿ ج  يساف فول ، فوواؿ لل : مف  ةدذل  عد  ووكؿ : يعـ ةد
ةواؤه  عد مكتل ،  يل  عد عدمل ، كوؼ ومتيع عمول  عذل كاع  ف لـ وكف ، كككك

(}الكاةعض :  كفى ًمٍمتيـي اليكٍ اىةى ايكلى  فىمىٍكج تىذككري لىوىٍد عى { ِٔكهك معي  ةكلل : (كى
 وئنا  عد  ف لـ وكف عم  غور  م : فاّ تذكركف ، فتعممكف  فك مف  ي ا 

 (ّ( مذاؿ ةادر عم   عادتل  عد مكتل كعدمل((
فتامكؿ  فك كؿ هذه المعاي  المتةركض المتتالوض ، التي تؤلؼ جزّنا مف  

 ّغض الور ف ، جاّ مف جعؿ (هؿ( عم   ا اا استعااموض ، كتامؿ مرة  خرل 

                                                 

 .ِّٓ/ِ( مغيي الم وب  ُ(

 . ٕٖ/ُٓ( لساف العرب  ِ(

، كالم ػاب فػي عمػـك   ِّٓ/ِ، كويظػر : مغيػي ال وػب  ّْْ/ِ( م كؿ  عراب الور ف   ّ(
 ْ-ّ/َِالكتاب 
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ات ، ك مات ما فواا  فك جعماا  معي  (ةد(  طعا ما في هذه ا وض مف كمإ
 مف ي ض كةواة . 

كال اهد الذايي الذم ذكره اليةاة كالمعسروف كما تودـ في هذا ال اب 
ًدوثي اٍلغىاً وىًض( كالمعي  عيدهـ ةد  تاؾ ةدوث  ةكلل  تعال  : (هىٍؿ  ىتىاؾى ةى

، كالغا وض هي الووامض تغ   الياس  ايهكاؿ ، كةوؿ اليار ييكاا  الغا وض
كالصةو   فك (هؿ( في هذه ا وض كا وض السا وض   (ُ(الكعار تغ   كجكه

ًدوثي اٍلغىاً وىًض(  م :  لّستعااـ التورورم ةاؿ الزجاج : ((كمعي  (هىٍؿ  ىتىاؾى ةى
هذا لـ وكف مف عممؾ كج مف عمـ ةكمؾ ، ككذلؾ ايةاصوص التي  يخ ر  اا 

ؾى ًمٍف  ىي ىاّ اٍلغىٍوًب الي ي صم  ا عمول كسمـ ، ةاؿ ا عز كجؿ : (ًتمٍ 
ييكًةواىا ً لىٍوؾى مىا كييتى تىٍعمىمياىا  ىيتى كىجى ةىٍكميؾى ًمف ةىٍ ًؿ هىػذىا فىاٍصً ٍر ً فك اٍلعىاًة ىضى 

(}هكد :  كةاؿ ا ف عطوض : ((ةاؿ  عض المعسروف :  هؿ  (ِ({ًْٗلٍمميتكًووفى
كةوؼ ، فائدتل  تاؾ :  معي  ةد  تاؾ ، كةاؿ الةذاؽ : هي عم   ا اا ت

تةروؾ يعس السامع  ل  تموي الخ ر ، كةوؿ المعي  : هؿ كاف هذا مف عممؾ 
كةاؿ ا ف كذور : ((عف   ي  سةاؽ ، عف عمرك  ف   (ّ(لكج ما عممياؾ((

مومكف ، ةاؿ :  مرك الي ي صم  ا عمول كسمكـ عم  امر ة  تور  : (هىٍؿ  ىتىاؾى 
ًدوثي اٍلغىاً وىًض( فواـ وستم كلاذا((ةوؿ :  فك  (ْ( ع كووكؿ : يعـ ةد جاّيي((ةى

 واّ (هؿ( عم  معياها اجستعاامي المتإمف لمتعجب مما في خ ره ، 
كةاؿ ا لكسي : ((كالمختار  يكل لّستعااـ  (ٓ( كالت كوؽ  ل  استماعل  كل ((

                                                 

عرا ل  ُْٗ/َّجامع ال واف  ( ويظر :  ُ(  . ِّْ/ٓ، كمعايي الور ف كاع

عرا ل  ِ(  .ِْٗ/ٖ، كويظر : زاد المسور  ِّْ/ٓ( معايي الور ف كاع

 . ْٗٔ/ٖ، كويظر : ال ةر المةوط  ِْٕ/ٓ( المةرر الكجوز  ّ(

 .ََّ/ٖ( تعسور الور ف العظوـ  ْ(

 . ّٓٓ/ٓ( فت  الودور  ٓ(
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 يرود  ل التعجب كالت كوؽ  ل  استماعل ، كا  عار  يكل مف ايةادوث ال دوعض 
 (ُ(التي ةواا  ف تتياةماا الركاة كوتيافس في تموياا الكعاة((

وت وف مف هذا  فك في جعؿ (هؿ(  معي  (ةد( في ةكلل تعال  : (هىٍؿ  
ماتض لمجايب ال ّغي  ًدوثي اٍلغىاً وىًض( تةروعنا لمعي  ا وض كتعسورها كاع  ىتىاؾى ةى

 فواا  
عمت  معي  ( ج( ف ا التي جي ي ةكلل تعال  : كهذا هك ةاؿ هؿ  وإن

( كالغرض مف هذا اجستعااـ هك التي ول  ـٍ ً ايٍخسىًروفى  ىٍعمىاجن (ةيٍؿ هىٍؿ يييى لئيكي
عم   فك الجكاب عيل واماـ ، كمف الإركرم كالمعود التعرؼ  لول ، ك فك في 
معرفتل ميععتاـ ، فارود  اذا اجستعااـ ةمماـ عم  ا جا ض عيل  ا ذ ات ، 

 ف ووكلكا في  يعساـ : يعـ يرود  ف تي ئيا عف ايخسروف  عماجن ؛  ككايكل  رود
 مف  جؿ  ف يتجيب  عمالاـ ، كج يككف  خسر الياس مذماـ .

عمكها  معي  التك وه في ةكلل تعال  : (هىٍؿ ًمف  ككذلؾ (هؿ( التي جى
( يفك الغرض مف استعماؿ ّو كىاًئكيـ مكف وىٍععىؿي ًمف ذىًلكيـ ملف  ىٍي هؿ هيا هك   يرى

ةمؿ المخاط وف عم  ا جا ض عمكا استور عيدهـ مف ايمكر الميكرة 
كالمعتودات ال اطمض التي ج وستطوعكف  ف ويكركا  طّياا ، كفي ذلؾ تك وه 

 لاـ 
ككذلؾ هؿ التي جعمكها  معي   ( لوس( في ةكلل تعال  : (هىٍؿ ًفي 

) ـه للًذم ًةٍجرو ذىًلؾى ةىسى
ا استعااموض ، كالدلوؿ عم  ذلؾ ك(هؿ( هيا  وإن  (ِ( 

مى   ىف  جعماا  معي  ( لوس( التي هي كوكلل تعال  : ( ىلىٍوسى ذىًلؾى ً وىاًدرو عى
{ كةكلل تعال  : ( ىلىٍوسى المكلي ً اىٍةكىـً َْويٍةًويى اٍلمىٍكتى (}الووايض : 

(}التوف :  اًكًموفى وض في { كةد جاّ في الةدوث الصةو   فك مف ةر  هذه ا ٖاٍلةى

                                                 

 ِّْ/ُٓ( ركح المعايي  ُ(

 ُِْ( ويظر : ميتخب ةرة  العوكف ص  ِ(
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ا  (ُ(السكرتوف فمووؿ :  م  ك يا عم  ذلؾ مف ال اهدوف كالدلوؿ عم  ذلؾ  وإن
 فك ا ف الجكزم فسكرها  معي  اجستعااـ فواؿ : ((هؿ في ذلؾ المذككر مف 
(  م : لذم عوؿ...كمعي  الكّـ :  ـه للًذم ًةٍجرو ايمكر التي  ةسميا  اا (ةىسى

ـى  فك ما  ًم  ةسـ ا  ل مف هذه اي واّ فول دجئؿ عم   فك مف كاف ذا لب عى
فود  رود مف اجستعااـ  (ِ( تكةود ا كةدرتل ، فاك ةووؽ  ف ووسـ  ل لدجلتل((

ةمؿ المخاط وف عم  ا جا ض عيل  ا ذ ات ؛ ييكل استعااـ عف ةوووض وجب 
 ف تككف معمكمض ، لذا وجب  ف وككف الجكاب : يعـ  فك في ذلؾ ةسمنا لذم 
 ) ةجر ، كالجدور  الذكر  فك الاركم جعؿ (هؿ( في هذه ا وض  معي  ( فك

       (ّ(ك التودور يعسل
لؾ (هؿ( التي جعمكها  معي  ايمر في ةكلل : (ةىاؿى هىٍؿ  ىيتـي ككذ 

(}الصافات : استعااموض  رود  اا ةمؿ المخاط وف عم   (ْ({ْٓمحطكًمعيكفى
ا جا ض عياا  ا ذ ات ؛ يفك اطّع المؤمف كهك في الجيض عم   هؿ اليار 

ا  فك ا ف تجعؿ المؤمف و عر  عظـ يعمض ا عمول ، كالدلوؿ عم  ذلؾ  و إن
الجكزم فسكر ا وض  معي  اجستعااـ فواؿ : (( م : هؿ تةٌ كف اجطّع  ل  

 (ٓ(اليار لتعممكا  وف ميزلتكـ مف ميزلض  هماا(( 
ككذلؾ (هؿ( التي جعمكها  معي  السؤاؿ في ةكلل تعال  : (وىٍكـى يىويكؿي  

) تىويكؿي هىٍؿ ًمف مكًزودو ًت كى ـى هىًؿ اٍمتّى اىيك ًلجى
كالسؤاؿ مرادؼ لّستعااـ ،  (ٔ(

                                                 

 .َّْ،  ِِّ/ٖ( تعسور الور ف العظوـ ج ف كذور  ُ(

 .ِٕٓ/ٖ( زاد المسور ِ(

 .ُِٕ( ويظر :  ايزهوض في عمـ الةركؼ ص  ّ(

 ُِْ( ويظر : ميتخب ةرة العوكف ص  ْ(

 .َّٕ/ٔ( زاد المسور  ٓ(

 . ُِْ( ويظر : ميتخب ةرة العوكف ص  ٔ(
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كالدلوؿ عم  استعااموتاا  يكاا جاّت جكا نا عف (هؿ( ايكل   ايسمكب يعسل 
، ةاؿ ا ف الجكزم : ((فامكا فائدة سؤالل  ٌواها ، كةد عمـ امتأت  ـ ج ، فإيكل 
( ةكجف عيد  هؿ المغض :  تك و  لمف  دًخماا...كفي ةكلاا : (هىٍؿ ًمف مكًزودو

دهما :  يكاا توكؿ ذلؾ  عد امتّئاا فالمعي  :  هؿ  وي فيك مكإع لـ  ة
   (ُ( ومتمح ؟ ةد امتأتي ، كالذايي :  يكاا توكؿ تغوظنا عم  مف عص  ا((

فػ(هؿ( لوست مف ايإداد ، كج مف ايلعاظ الم تركض ، ك يكاا لـ  
  معي  (هؿ(  م : تخرج عف ةد اجستعااـ في الور ف الكروـ كلـ ترد فول  جٌ 

لّستعااـ ، كلوتخؿك كؿ  هؿ المغض كاليةك كالتعسور  عد الوكـ عف ةكلاـ  افك 
 لعظ كذا في الور ف الكروـ جاّ  معي  كذا .

كهذا ةاؿ كؿ استعااـ كجال ا س ةايل  ل  ع اده  ام  داة كايت  
م  ا جا ض مف  دكات اجستعااـ ، فإيكل استعااـ  رود ميل ةمؿ المخاطىب ع

عيل  مكا  إةرار ما  ةركه ا ،  ك  إيكار ما  يكره ا  فػ(عف جا ر ةاؿ خرج 
رسكؿ ا عم   صةا ل ، فور  عمواـ سكرة الرةمف مف  كلاا  ل   خرها ، 
فسكتكا ، فواؿ : فود ةر تاا عم  الجٌف لومض الجٌف ، فكايكا  ةسف مردكدنا ميكـ 

ا تيكىذل ىاًف( ةالكا : ج   يّ مف  ، كيت كمما  توتي عم  ةكلل : (فىً اىمل  جّ رى لكيمى
 ََ(ِ(يعمؾ ر يا يٌكذب ، فمؾ الةمد((

ةاؿ   ك  كر : ((ككراّ مف ايإداد ، وواؿ لمرجؿ : كرا  : -ّٓ 
كراّؾ ،  م : خمعؾ ، ككراّؾ ،  م :  مامؾ ، ةاؿ ا عزك كجؿك : (ًمف 

ـي(}الجاذوض اىيك ـٍ جى كىافى كىرىاّهيـ َُ:  كىرىاًئًا { فمعياه مف  ماماـ ، كةاؿ تعال  : (كى
ذي كيؿك سىًعويىضو غىٍص نا(}الكاؼ :   (ّ({((ٕٗمكًمؾه وىٍاخي

                                                 

 .ِّْ-ِِْ/ٕ ( زاد المسور ُ(

 ةسيل ايل ايي ُّٖٓكالةدوث في صةو  الجامع  ّٕٓ/ٕ( تعسور ا ف كذور  ِ(

 ُِْكويظر : ايإداد في كّـ العرب ي ي الطوب ص ّٓ-ِٓ( ايإداد ص  ّ(
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((ككراّ : وككف  معي  خٍمؼ ، كةد وككف  معي  ةداـ  ، فاك إد ،  
 ك ج ،  م : لوس  إد ؛ ييكل  معي  كاةد ، كهك ما تكارل عيؾ وككف  

لول ذهب الزجاج كا مدم((خمؼ ، كوككف     (ُ( ةداـ ، كاع
كالمذهب الذايي هك الصةو  ، كهك الذم ذهب  لول جماكر  

ويٍسوى  ًمف  ـي كى اىيك رى ًئًل جى المعسروف ، ةاؿ ايخعش في تعسور ةكلل تعال  : (ملف كى
(}  راهوـ :  ًدودو يكما ةاؿ (كراّ(  م :  يكل كراّ ُٔمكاّ صى {  م : مف  مامل ، كاع

ما هك فول ، كما توكؿ لمرجؿ : هذا مف كرائؾ ،  م : سواتي عموؾ ، كهك 
مف كراّ ما  يت فول ؛ يفك ما  يت فول ةد كاف مذؿ ذلؾ فاك كراؤه ، كةاؿ 

(}الكاؼ :  كىافى كىرىاّهيـ مكًمؾه { في هذا المعي  ،  م : كاف كراّ ٕٗتعال  : (كى
ـي(  م : جايكـ  وف ودول ، كةاؿ الزجاج : (((ملف كىرى  (ِ( ما هـ فول(( اىيك  ًئًل جى

يكما معياه : ما تكارل عيؾ ،  م : ما استتر  ك(كراّ( وككف لخٍمؼ كةدكاـ ، كاع
ًمف كىرى ًئًل  (ّ(عيؾ ، كلوس مف ايإداد ، كما ووكؿ  عض  هؿ المغض(( (((كى

ًموظه(}  راهوـ :  لكراّ كةاؿ ا ف سوده : ((كا(ْ({  م : مف  عد ذلؾ((ُٕعىذىابه غى
جموعنا وككف خٍمؼ كةٌداـ ، كةاؿ ذعمب : الكراّ : الخمؼ ، كلكف  ذا كاف مما 

كةاؿ ا ف عطوض : ((كتمخوص هذا  ف  (ٓ(تمٌر عمول فاك ةٌداـ ، هكذا ةكاه((
وي  كل الزماف  طروؽ تاتي الةكادث مف جاتل الكاةدة متتا عض ، فما تودكـ فاك 

كىافى كىرىاّهيـ   ماـ ، كما تاخكر فاك كراّ المتودـ ، ككذلؾ ةكلل تعال  : (كى

                                                 

 َٗ/َْ( تاج العركس  ُ(

 ِِّ/ُّكويظر : جامع ال واف لمط رم  ِِّ( معايي الور ف ص  ِ(

عرا ل  ّ(  ُِٖ/ّ( معايي الور ف كاع

عرا ل  ْ(  ُِٖ/ّ( معايي الور ف كاع

 َّٓ/َُ( المةكـ كالمةوط ايعظـ  ٓ(
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(}الكاؼ :   (ُ({  م : غص ل كتغم ل واتي  عد ةذرهـ كتةعظاـ((ٕٗمكًمؾه
ـي(  م : مف كراّ ذلؾ الكافر  اىيك كةاؿ الورط ي : ((ةكلل تعال  : (ملف كىرى ًئًل جى

ًمف  ّي  معي   عدي ، ككذلؾ ةكلل تعال  : (كى كىرى ًئًل ،  م : مف  عد هّكل ، ككرا
ًموظه(}  راهوـ :  وىٍكعيركفى ً مىا ُٕعىذىابه غى {  م : مف  عده ، كةكلل تعال  : (كى

ـى ةوؿ : الكراّ  (ِ( {  م :  ما سكاه((ُٗكىرىاّهي(}ال ورة :  ((كسئؿ ذعمب : ل
لأماـ ؟ فواؿ : الكراّ : اسـ لما تكارل عف عويوؾ ، سكاّ  كاف  مامؾ  ك 

ك((كراّ  معي  خمؼ  (ْ(((كةاؿ ا ف ايي ارم : كراّ  معي   عد(( (ّ(خمعؾ((
فػ(كراّ( لوست مف ايإداد ،  (ٓ(كةداـ ، كمعياه : ما تكارل عيؾ كاستتر((

ييكاا  ويما كردت في كتاب ا ،  مكا  ف تككف عم   ا اا  معي   عد ،  ك 
         معي  : ما تكارل عيؾ .                               

كاستعمؿ (كراّ( مجازنا كوكلل تعال  : (يى ىذى فىًروؽه ملفى الكًذوفى  يكتيكٍا اٍلًكتىابى       
(}ال ورة :  ـٍ جى وىٍعمىميكفى ـٍ كىاىيكاي { ((كي ذكه كراّ ًَُُكتىابى الٌمًل كىرىاّ ظيايكًرًه

عراإاـ عيل ، مذؿ  ما ورم   اا كراّ الظار  ظاكرهـ ، مذؿه لتركاـ كاع
استغياّ عيل ، كةمكض التعات  لول ، كعف ال ع ي : هك  وف  ودواـ وورؤكيل ، 
كلكٌياـ ي ذكا العمؿ  ل ، كعف سعواف :  درجكه في الدو اج كالةرور كةٌمكه 

                                                 

 ُّّ/ّ( المةرر الكجوز  ُ(

 ِّٓ/ٗ( الجامع يةكاـ الور ف  ِ(

 َٖ/ٕكويظر : الدر المصكف لمةم ي  ِٗٔ/ْ( زاد المسور ج ف الجكزم  ّ(

 ّٖٓ/ُُالدم وي ( الم اب في عمـك الكتاب ج ف عادؿ  ْ(

 َّْ/ْ( عمدة الةعاظ لمةم ي  ٓ(
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((كالعرب توكؿ : جعؿ  (ُ(  الذهب ، كلـ وةٌمكا ةّلل ، كلـ وةٌرمكا ةرامل((
  (ِ(هذا ايمر كراّ ظاره كد ر  ذيل((

 مة كالنتائجالقات
 ومكف  جماؿ هذه اليتائج  ما واتي :  
ت وكف  فك جموع ايإداد التي ةوؿ  كجكدها في الور ف الكروـ ةد -ُ 

اختمؼ  هؿ التاكوؿ في تاكوؿ معايواا ،  وف تاكوّت تدخماا في  اب 
ايإداد ، ك خرل تخرجاا مف هذا ال اب ، كايإداد ج وص ح  طّؽ هذا 

ٌج  ذا كايت معايواا المتإادكة ةوائؽ ذا تض ج ويختىمىؼ فواا ؛ المصم  عمواا  
 لذلؾ فإيي ج  ؤمف  كجكد ايإداد في كتاب ا .

ذكر  هؿ المغض  فك ذمض عكامؿ كذورة  دت  ل  ي ّك ايإداد في  -ِ 
المغض ، كومب المعظ  ل  إده ،  س ب التصةوؼ ،  ك جختّؼ الصوغض ، 

صمي لل ،  ك ةم ل  ل  إده تعاؤجن ،  ك خكفنا مف الةسد  ك لإواع المعي  اي
، فاذه العكامؿ كغورها جاز كةكعاا في لغض العرب ؛ ييكاـ   ر ، كج وجكز 
كةكعاا في كتاب ا ؛ ييكل كّـ ا ؛ لذلؾ خمت لغض الور ف مف ظاهرة 

 التإاٌد 
ف الكروـ اسػتيد ت وكف  فك جموع ايإداد التي ةوؿ  كجكدها في الور -ّ 

ػػا  لػػ  تعسػػور  عوػػد كمرجػػكح ،  كهػػػذا  مك ػػا  لػػ  تعسػػور غمػػط ، كاع الوػػائمكف  اػػا  مك
وعيي  فك الوكؿ  الإٌد ج وككف  ذ اتل  ٌج  إلغاّ التعسور الذم ص ك كتعووف مػا 

 لـ وص ح .
الػدلوؿ الوػاطع عمػ   يكػل سػػ ةايل  راد مػف ايلعػاظ المػذككرة معايواػػا -ْ 

ايصػػػموض ، ك يكػػػل  راد  ف تكػػػكف عمػػػ   ا اػػػا ، هػػػػك  يكػػػل جػػػؿك ذيػػػاؤه ع كػػػر عياػػػػا 

                                                 

 َُٓ/ُكويظر : جامع ال واف لمط رم  ُُٕ/ُ( الك اؼ لمزمخ رم  ُ(

 ُٖٓ/ُ( المةرر الكجوز ج ف عطوض  ِ(
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 العاظاا ، فوككف الدلوؿ عم  عدـ صةض ايإداد التي ةوؿ  اا في كتاب ا 
ا ، فما الػداعي كمػا المسػكغ فػي  يكل لك  راد معايي ايإداد لع كر عياا  العاظا

  ف وذكر لعظنا كهك ورود معي  إدله ، فمك  راد معي  إدكه لع كر عيل  معظل . 
 ثىبىتي المصادر كالمراجع

ا توػػاف فػػي عمػػـك الوػػر ف ، لجػػّؿ الػػدوف ع ػػد الػػرةمف  ػػف   ػػي  كػػر السػػوكطي -
 ـََُِل ياف ( تةووؽ مةمد سالـ ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ُُٗ(ت : 

ق( ُْٓايزهوػػػض فػػػي عمػػػـ الةػػػركؼ ، لعمػػػي  ػػػف مةمػػػد اليةػػػكم الاػػػركم (ت : -
 ـ ُُٕٗق ُُّٗتةووؽ ع د المعوف الممكةي 

ق( دراسػػض َُٓاي ػػ اه كاليظػػائر فػػي الوػػر ف الكػػروـ ، لمواتػػؿ  ػػف سػػموماف (ت : -
 كتةووؽ الدكتكر ع د ا مةمكد  ةاتل

هػػػػػ( تةووػػػػؽ : مةمػػػػد   ػػػػك ِّٖ(ت : ايإػػػػداد ، لمةمػػػػد  ػػػػف الواسػػػػـ ايي ػػػػارم -
 ـ .ََِٔهػ ُِْٕالعإؿ   راهوـ ، الط عض ايكل  ، المكت ض العصروض ، صودا ،  وركت 

ايإػػداد فػػي كػػّـ العػػرب ، ي ػػي الطوػػب ع ػػد الكاةػػد  ػػف عمػػي المغػػكم الةم ػػي -
 ـ .ُٔٗٗهػ(  تةووؽ الدكتكر عزة ةسف ، الط عض الذايوض ُّٓ(ت : 

جععػػػػر  ةمػػػػد  ػػػػف مةمػػػػد  ػػػػف  سػػػػماعوؿ اليةػػػػاس (ت :  عػػػػراب الوػػػػر ف ، ي ػػػػي -
هػػ( اعتيػ   ػل ال ػوه خالػد العمػي ، الط عػض ايكلػ  ، دار المعرفػض ،  وػركت ، ل يػػاف ، ّّٖ
 ـ  .ََِٔهػ ُِْٕ

 عػػػراب الوػػػراّات السػػػ ع كعمماػػػا ، ي ػػػي جععػػػر مةمػػػد  ػػػف  ةمػػػد  ػػػف يصػػػر  ػػػف -
د ايسػوكطي ، الط عػض هػ( إ ط يصل كعمؽ عمول   ػك مةمػَّٔخالكول ايص اايي (ت : 

 ـ .ََِٔهػ  ُِْٕايكل  ، دار الكتب العمموض ػ  وركت ، ل ياف ، 
 يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ ، المعركؼ  تعسور ال وإاكم ، لياصػر الػدوف   ػي -

هػػػ(  عػػداد ُٗٔالخوػػر ، ع ػػد ا  ػػف عمػػر  ػػف مةمػػد ال ػػورازم ال ػػافعي ال وإػػاكم (ت : 
مرع ي ، الط عض ايكلػ  ، دار  ةوػاّ التػراث العر ػي ،  وػركت كتودوـ مةمد ع د الرةمف ال

 ت( .-، ل ياف (د
ا وإاح في  رح المعصؿ لمزمخ رم ، تالوؼ   ي عمرك عذماف  ف عمر  ػف -

ق، تةووػؽ مةمػػد عذمػػاف ، ْٔٔ  ػي  كػػر جمػػاؿ الػدوف  ػػف الةاجػػب المػالكي المتػػكف  سػػيض 
 ـ َُُِ ياف الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل
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هػ( ةوؽ  يصػكلل الػدكتكر ع ػد ْٕٓال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي، (ت : -
  ـ.ََِِهػ ُِّْالرزاؽ الماودم ، الط عض ايكل  ، دار  ةواّ التراث  العر ي،  وركت،

هػ(  ػدر الػدوف  ػف مةمػد، تةووػؽ : ْٕٗال رهاف في عمـك الور ف لمزرك ي (ت -
 ذالذض،  وركت .مةمد   ي العإؿ ، الط عض ال

 صائر ذكم التمووز في لطائؼ الكتاب العزوز ، لمجػد الػدوف مةمػد  ػف وعوػكب -
هػػػ( تةووػػؽ ايسػػتاذ مةمػػد عمػػي اليجػػار ، المكت ػػض العمموػػض ، وػػركت ُٕٖالعوركز  ػادم (ت : 

 ت(-(د
تاكوػػؿ م ػػكؿ الوػػر ف ، ي ػػي مةمػػد ع ػػد ا  ػػف مسػػمـ  ػػف ةتو ػػض الػػدلويىكىرم (ت : -

 ـ ََِٕهػ   ُِْٖعض الذايوض ، دار الكتب العمموض ،  وركت هػ( الط ِٕٔ
تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاهر الوػػػامكس لمسػػػود مةمػػػد مرتإػػػ   ػػػف مةمػػػد الةويػػػي -

هػػػػ( اعتيػػػ   ػػػل ككإػػػع ةكا ػػػول الػػػدكتكر ع ػػػد المػػػيعـ خموػػػؿ   ػػػراهوـ َُِٓالزك وػػػدم ( ت :
هػػ ُِْٕ، وػركت  كايستاذ كروـ سػود مةمػد مةمػكد ، الط عػض ايكلػ  ، دار الكتػب العمموػض

 ـ . ََِٕ  
تةرور المعيػ  السػدود  كتيػكور العوػؿ الجدوػد مػف تعسػور الكتػاب المجوػد (تعسػور -

هػػػػ( مؤسسػػػض التػػػاروه العر ػػػي ، الط عػػػض ُّّٗا ػػػف عا ػػػكر( مةمػػػد الطػػػاهر ا ػػػف عا ػػػكر (
 ـَََِهػ َُِْايكل  ،  وركت 

ويكرم(ت : تعسػػػور غروػػػب الوػػػر ف ي ػػػي مةمػػػد ع ػػػد ا  ػػػف مسػػػمـ  ػػػف ةتو ػػػض الػػػد-
 ـ .ََِٕهػ ُِْٖ( تةووؽ السود  ةمد صعر ، المكت ض العمموض ،  وركت ِٕٔ

هػػػ( عمػػاد الػػدوف   ػػي العػػداّ اسػػماعوؿ ْٕٕتعسػػور الوػػر ف العظػػوـ ج ػػف كذوػػر (ت-
الدمسػػوي ، عمػػؽ عموػػل كخػػركج  ةادوذػػل هػػايي الةػػاج ، المكت ػػض التكفوووػػض ، مصػػر ، الوػػاهرة 

 ت( .-(د
هػػػ( تةووػؽ  ةمػد فروػد ، الط عػض ايكلػػ  ، َُٓاف (ت : تعسػور مواتػؿ  ػف سػموم-

 ـ .ََِّهػ  ُِْْدار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 
هػػػ( تةووػػؽ َّٕتاػػذوب المغػػض ، ي ػػي ميصػػكر مةمػػد  ػػف  ةمػػد ايزهػػرم (ت : -

روػػػػػػػػػػػػاض زكػػػػػػػػػػػػي ةاسػػػػػػػػػػػػـ ، الط عػػػػػػػػػػػػض ايكلػػػػػػػػػػػػ  ، دار المعرفػػػػػػػػػػػػض ،  وػػػػػػػػػػػػركت ، ل يػػػػػػػػػػػػاف  -د
 ـ .ََُِهػ ُِِْ

هػػ( ، َُّعف تاكوؿ  م الور ف ، لمةمد  ػف جروػر الط ػرم (ت: جامع ال واف  -
 ـ.ََِٔهػ  ُِْٔإ ط كتعموؽ مةمكد  اكر، دار  ةواّ التراث العر ي،  وركت، 
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الجػامع يةكػػاـ الوػر ف ، ي ػػي ع ػد ا مةمػػد  ػف  ةمػػد  ػف   ػػي  كػر الورط ػػي  -
دار العمػػـ الجدوػػد ، هػػػ( تةووػػؽ الػػدكتكر ةامػػد  ةمػػد الطػػاهر ، الط عػػض ايكلػػ  ، ُٕٔ(ت :
 ـ .ََُِق ُُّْالواهرة 

هػػػ( ْٕٗالجيػػ  الػػدايي فػػي ةػػركؼ المعػػايي ، لمةسػػف  ػػف ةاسػػـ المػػرادم (ت:  -
تةووػػػؽ الػػػدكتكر فخػػػر الػػػدوف ة ػػػاكة ، كالػػػدكتكر مةمػػػد يػػػدوـ فاإػػػؿ ، الط عػػػض اييكلػػػ  ، دار 

 ـ ُِٗٗهػ  َُّْالكتب العمموض ،  وركت 
كف، يةمػد  ػف وكسػؼ المعػركؼ  السػموف الدر المصكف في عمـك الكتاب المكيػ-
هػػػػػػ( تةووػػػػػؽ ايسػػػػػتاذ الػػػػػدكتكر  ةمػػػػػد مةمػػػػػد الخػػػػػراط  ،الط عػػػػػض الذايوػػػػػض ٕٔٓالةم ػػػػػي (ت:

 ـ.ََِّهػ ُِْْ،
دوػػػكاف ايدب ، موػػػزاف المغػػػض كمعوػػػار الكػػػّـ  سػػػةاؽ  ػػػف   ػػػراهوـ  ػػػف الةسػػػوف -

الكتػب العمموػػض  ، ق( تةووػؽ مةمػد السػود عذمػاف ، الط عػض ايكلػ  دار َّٓالعػارا ي(ت : 
 ـَُُِ وركت ل ياف 
رصػػؼ الم ػػايي فػػي  ػػرح ةػػركؼ المعػػايي لإلمػػاـ  ةمػػد  ػػف ع ػػد اليػػكر المػػالوي -

( تةووػػػػػؽ  .د. ةمػػػػػػد مةمػػػػػد الخػػػػػػركاط ، الط عػػػػػض الذالذػػػػػػض ، دار الومػػػػػـ ، دم ػػػػػػؽ َِٕ(ت : 
 ـََِِق ُِِْ

 ركح المعػػايي فػػي تعسػػور الوػػر ف العظػػوـ كالسػػ ع المذػػايي ، ي ػػي العإػػؿ  ػػااب-
هػػػػ( ، إػػػ طل كصػػػةةل عمػػػي ع ػػػد َُِٕالػػػدوف السػػػود مةمػػػكد ا لكسػػػي ال غػػػدادم (ت : 

 ـ .ََِٓهػ ُِْٔال ارم عطوض الط عض الذايوض ، دار الكتب العمموض،  وركت 
زاد المسور في عمـ التعسور،  ي ي العرج جماؿ الدوف ع د الرةمف  ف عمي  ف -

لػػدوف ، الط عػػض الذايوػػػض ، دار هػػػ( كإػػع ةكا ػػػول ،  ةمػػد  ػػمس إٗٓمةمػػد الجػػكزم (ت:
 ـ.ََِِهػ ُِِْالكتب العمموض،  وركت ، 

هػ( الط عض َُُٓالزوادة كا ةساف في عمـك الور ف ، ي ي عوومض المكي (ت : -
 ـ . ََِٔق ُِْٕايكل  ، جامعض ال ارةض 

هػػػػ( َِٓ ػػػرح الوصػػػائد الع ػػػر ، ي ػػػي زكروػػػا وةوػػػ   ػػػف عمػػػي الت روػػػزم (ت :-
السػػػػػػػػػّـ الةػػػػػػػػػكفي ، دار الكتػػػػػػػػػب العمموػػػػػػػػػض ،  وػػػػػػػػػركت ، ل يػػػػػػػػػاف  تةووػػػػػػػػػؽ ايسػػػػػػػػػتاذ ع ػػػػػػػػػد

 ـ .ُٕٗٗهػ ُُْٖ
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 ػرح الوصػائد السػ ع الطػكاؿ الجاهموػات ، ي ػػي  كػر مةمػد  ػف الواسػـ ايي ػػارم -
ق( تةووػػػػػػؽ  ركػػػػػػات وكسػػػػػػؼ هٌ ػػػػػػكد ،المكت ػػػػػػض العصػػػػػػروض ، صػػػػػػودا ،  وػػػػػػركت ِّٖ،(ت : 
 ـََِٖق ُِْٗ

 ػػف الةسػػف ايسػػترا اذم (ت :  ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب ، لرإػػي الػػدوف مةمػػد -
هػ( ةدـ لل ككإع ةكا ول كفاارسل الدكتكر  موؿ  دوع وعوكب ، الط عػض الذايوػض ، دار ٖٔٔ

 ـ .ََِٕهػ ُِْٖالكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 
هػػ( ّْٔ رح المعصؿ  ، لمكفػؽ الػدوف وعػوش  ػف عمػي  ػف وعػوش اليةػكم (ت:-

كب ، الط عض اييكل  ، دار الكتػب العمموػض ، كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر  موؿ  دوع وعو
   ـ.ََُِهػ  ُِِْ وركت ، 

عمدة الةعاظ في تعسور   رؼ ايلعاظ ، لم وه  ةمد  ف وكسؼ  ف ع ػد الػدائـ -
هػػػ( تةووػػؽ ةمػػد  اسػػؿ عوػػكف السػػكد ، دار الكتػػب ٕٔٓ، المعػػركؼ  السػػموف الةم ػػي (ت :

 ت(-العمموض ،  وركت (د
هػػػ( الط عػػض الذايوػػض ، دار  ةوػػاّ ُٕٓلعراهوػػدم (ت : العػػوف لمخموػػؿ  ػػف  ةمػػد ا-

 ـََِٓهػ   ُِْٔالتراث العر ي 
فت  الودور الجامع  وف فيي الركاوض كالدراوض مف عمػـ التعسػور،  لمةمػد  ػف عمػي -

هػ( إ طل كصةةل  ةمد ع د السػّـ دار الكتػب العمموػض ،  وػركت َُِٓال ككايي (ت: 
 ت(.-، ل ياف (د
فركؽ المغات في التمووز  وف معاد الكممات ، ليكر الدوف  ف يعمض ا الجزائػرم -

، ةووػػػػػػػل ك ػػػػػػػرةل الػػػػػػػدكتكر مةمػػػػػػػد رإػػػػػػػكاف الداوػػػػػػػض ، الط عػػػػػػػض ايكلػػػػػػػ  ، مكت ػػػػػػػض الر ػػػػػػػد 
 ـ .  ََِّهػ ُِْْ

هػػػ( تةووػػؽ مةمػػد ّٓٗالعػػركؽ المغكوػػض ، ي ػػي هػػّؿ  ػػف سػػاؿ العسػػكرم (ت :-
 ـ .ََِٗل  ، دار الكتب العمموض ، وركت ،  اسؿ عوكف السكد ، الط عض ايك 

فصػػػكؿ فػػػي فوػػػل العر وػػػض ، لمػػػدكتكر رمإػػػاف ع ػػػد التػػػكاب ، الط عػػػض السادسػػػض ، -
 ـ ََِٗق َُّْ

الك ػػؼ عػػف كجػػكه الوػػراّات السػػ ع كعمماػػا ، ي ػػي مةمػػد مكػػي  ػػف   ػػي طالػػب -
سسػػض هػػػ( تةووػػؽ الػػدكتكر مةوػػي الػػدوف رمإػػاف ، الط عػػض الرا عػػض ، مؤ ّْٕالووسػػي (ت : 

 ـ .ُٕٖٗهػ َُْٕالرسالض ،  وركت ، ل ياف 
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الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوػكف ايةاكوػؿ فػي كجػكه التاكوػؿ ، ي ػي -
هػ( رت ل كإ طل كصػةةل ّٖٓالواسـ جار ا مةمكد  ف عمر  ف مةمد الزمخ رم (ت:

-هػػػػُِْْ، مةمػػد ع ػػػد السػػّـ  ػػػاهوف ، الط عػػػض الذالذػػض ، دار الكتػػػب العمموػػض،  وػػػركت، 
 ـ .ََِّ

الكموػػػػػات ، ي ػػػػػي ال وػػػػػاّ  وػػػػػكب  ػػػػػف مكسػػػػػ  الةسػػػػػويي الوىرومػػػػػيل الكعػػػػػكمل (ت : -
عػػػػػػػػػػدياف  دركوػػػػػػػػػػػش ، كمةمػػػػػػػػػػػد المصػػػػػػػػػػرم ، الط عػػػػػػػػػػػض الذايوػػػػػػػػػػػض -هػػػػػػػػػػػ( تةووػػػػػػػػػػػؽ دَُْٗ
 ـ .َُُِهػ ُِّْ

الم ػػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب ، ي ػػػي جععػػػر عمػػػر  ػػػف عػػػادؿ الدم ػػػوي الةي مػػػي  -
عػػادؿ  ةمػػد ع ػػد المكجػػكد، كال ػػوه عمػػي مةمػػد  هػػػ، تةووػػؽ ال ػػوهَٖٖالمتػػكف   عػػد سػػيض 

 ـ.ُٖٗٗهػ ُُْٗمعكض، الط عض اييكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، 
لسػػػاف العػػػرب ،ي ػػػي العإػػػؿ جمػػػاؿ الػػػدوف مةمػػػد  ػػػف مكػػػـر  ػػػف ميظػػػكر (ت: -

 ـ.ََِّهػ( ، الط عض الذايوض ، دار صادر ،  وركت ، ُُٕ
ػػػر  ػػػف ا- ٍعمى ق( تةووػػػؽ ُُِلمذيكػػػ  التومػػػي (ت : مجػػػاز الوػػػر ف ، ي ػػػي ع وػػػدة مى

كتعموػػػػؽ  ةمػػػػد فروػػػػد المزوػػػػدم ، الط عػػػػض ايكلػػػػ  ، دار الكتػػػػب العمموػػػػض ،  وػػػػركت ، ل يػػػػاف 
 ـََِٔق ُِْٕ

المةػػرر الػػكجوز فػػي تعسػػور الكتػػاب العزوػػز، لمواإػػي   ػػي مةمػػد ع ػػد الةػػؽ  ػػف -
لط عػػض هػػػ( تةووػػؽ ع ػػد السػػّـ ع ػػد ال ػػافي مةمػػد ، أْٓغالػػب  ػػف عطوػػض اييدلسػػي (ت:

 ـ.ََُِهػ ُِِْايكل  ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، 
المةكـ كالمةوط ايعظـ ، ي ي الةسف عمي  ف  سماعوؿ  ػف سػوده المرسػي ، -

هػ( تةووؽ الدكتكر ع ػد الةموػد هيػداكم  ، الط عػض ايكلػ  ْٖٓالمعركؼ  ا ف سوده (ت : 
 ـَََِهػ ُُِْ، دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف 

ارؾ التيزوػػػػػؿ كةوػػػػػائؽ التاكوػػػػػؿ ، لع ػػػػػد ا  ػػػػػف  ةمػػػػػد  ػػػػػف مةمػػػػػكد اليسػػػػػعي مػػػػػد-
هػ( اعتي   ل ع د المجود طعمض ةم ي ، الط عػض الذايوػض ، دار المعرفػض ،  وػركت ، َُٕ(ت

 ـ.ََِٖ-قُِْٗل ياف 
المزهػر فػي عمػـك المغػض ك يكاعاػا ، لع ػػد الػرةمف جػّؿ الػدوف السػوكطي ، ةووػػل -

كعمي مةمد ال جاكم ، كمةمػد   ػك العإػؿ   ػراهوـ ، دار الجوػؿ مةمد  ةمد جاد المكل  ، 
 ت( . - وركت (د
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ق( تةووؽ وػس ّْٕم كؿ  عراب الور ف ، لمكي  ف   ي طالب الووسي (ت : -
 ـ .ُْٕٗق ُّْٗمةمد السكاس ، دم ؽ 

المص اح الميور في غروػب ال ػرح الك وػر لمرافعػي ، تػالوؼ  ةمػد  ػف مةمػد  ػف -
 ـ .ُْٗٗهػ ُُْْهػ( دار الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف ، َٕٕعمي العوكمي (ت : 

معػػػايي الوػػػراف ،ي ػػػي الةسػػػف سػػػػعود  ػػػف مسػػػعدة المعػػػركؼ  ػػػايخعش ايكسػػػػط -
هػػػ( كإػػع ةكا ػػول كفاارسػػل   ػػراهوـ  ػػمس الػػدوف، الط عػػض ايكلػػ  ، دار الكتػػب ُِٓ(ت:

 ـ.ََِِهػ ُِّْالعمموض،  وركت،  
هػػ( كإػع ةكا ػول َِٕ ػف ع ػد ا العػراّ (ت: معايي الوراف ، ي ي زكروا زواد-

 ـ.ََِِهػ ُِّْكفاارسل،   راهوـ  مس الدوف، دار الكتب العمموض،  وركت 
عرا ػل ، ي ػػي  سػةاؽ الزجػاج   ػػراهوـ  ػف السػرم (ت: - هػػػ( ُُّمعػايي الوػراف كاع

 ـ.ََِْهػ ُِْْتةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د  م ي، دار الةدوث، الواهرة 
يةػػػك لمػػػدكتكر فاإػػػؿ صػػػال  السػػػامرائي، الط عػػػض ايكلػػػ  ، دار  ةوػػػاّ معػػػايي ال-

 ـ .ََِٕهػ  ُِْٖالتراث العر ي ،  وركت ، ل ياف 
هػػ( جمػاؿ الػدوف وكسػؼ ُٕٔمغيي الم وػب عػف كتػب اجعاروػب ج ػف ه ػاـ (ت-

  ف اةمد  ف ع د ا اجيصارم ، تةووؽ: مةوي الدوف ع د الةمود، الواهرة .
ب الور ف ، ي ي الواسـ الةسوف  ف مةمد المعػركؼ  الراغػب المعردات في غرو-

هػػػ( إػػػ طل هوػػذـ الطعومػػػي ، الط عػػض ايكلػػػ  ، دار  ةوػػاّ التػػػراث َِٓايصػػعاايي (ت : 
 ـ .ََِٖهػ ُِْٖالعر ي ،  وركت ، ل ياف ، 

هػػ( تةووػؽ ّٓٗمواووس المغض ، ي ي الةسوف  ةمػد  ػف فػارس  ػف زكروػا (ت : -
 ـَََِٖهػ ُِْٗار الةدوث ، الواهرة  يس مةمد ال امي ، د

هػػػػ( تةووػػػؽ ايسػػػتاذ مةمػػػد ع ػػػد ِٖٓالموتإػػب ، لمةمػػػد  ػػػف وزوػػػد الم ػػػرد (ت: -
 ت(-الخالؽ عإومض، دار الكتاب،  وركت  (د

هػػػ( تةووػػؽ ةسػػف ِٖٓالموتإػػب ، ي ػػي الع ػػاس مةمػػد  ػػف  زوػػد الم ػػرد (ت : -
الكتب العمموض ،  وركت ، ل ياف  ةمد كمراجعض الدكتكر  موؿ وعوكب ، الط عض ايكل  ، دار

 ـ .ُٗٗٗق َُِْ
ميتخػػػب ةػػػركة العوػػػكف اليػػػػكاظر فػػػي الكجػػػكه كاليظػػػائر فػػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ ، ج ػػػػف -

هػ( تةووؽ مةمد السود الصعطاكم ، كالدكتكر فؤاد ع ػد المػيعـ  ةمػد ، ٕٗٓالجكزم (ت : 
 ت( -ا سكيدروض (د
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الػػػدكتكر  موػػػؿ  ػػػدوع وعوػػػكب ، مكسػػػكعض عمػػػـك المغػػػض العر وػػػض ،  عػػػداد ايسػػػتاذ -
 ـََِٔقُِْٕالط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض  وركت ، ل ياف 

يزهػػض ايعػػوف فػػي عمػػـ الكجػػكه كاليظػػائر ، لإلمػػاـ جمػػاؿ   ػػي العػػرج ع ػػد الػػرةمف -
ق( كإػػع ةكا ػػول خموػػؿ الميصػػكر ، الط عػػض ٕٗٓ ػػف عمػػي  ػػف مةمػػد  ػػف الجػػكزم (ت : 

 ـ . َََِق ُُِْركت ، ل ياف ايكل  ، دار الكتب العمموض ،  و
يزهض الومكب في تعسور غروب الور ف العزوز ، لإلماـ   ي  كػر مةمػد  ػف عزوػز -

ق( تةووؽ الدكتكر وكسػؼ ع ػد الػرةمف المرع ػي ، الط عػض الذايوػض َِّالسجستايي (ت : 
 ـََُِق ُِّْ، دار المعرفض ،  وركت 

هػ( ُُٗهمع الاكامع في  رح جمع الجكامع ، لجّؿ الدوف السوكطي ، (ت : -
 تةووؽ الدكتكر ع د الةمود هيداكم ، المكت ض التكفوووض ، الواهرة ، مصر. 

كجكه الور ف ، ي ػي ع ػد الػرةمف  سػماعوؿ  ػف  ةمػد الةوػرم اليوسػا كرم (ت : -
 َُُِِق ُِّْ ق( تةووؽ جّؿ السوكطي ، الط عض ايكل  ، ل يافَّْ

ق( َُٓالكجػكه كاليظػائر فػػي الوػر ف الكػروـ ، لمواتػػؿ  ػف سػموماف ال مخػػي (ت : -
تةووػػػػػؽ  ةمػػػػػد فروػػػػػد المزوػػػػػدم ، الط عػػػػػض ايكلػػػػػ  ، دار الكتػػػػػب العمموػػػػػض  وػػػػػركت ، ل يػػػػػاف 

 ـ .ََِٖق ُِْٗ
الكجكه كاليظائر في الوػر ف الكػروـ ، ي ػي الاػّؿ الةسػف  ػف ع ػد ا العسػكرم -
هػػػ( تةووػػؽ  ةمػػد السػػود ، الط عػػض ايكلػػ  ، دار الكتػػب العمموػػض ،  وػػركت ، ّٓٗ(ت :  عػػد 

 ـ .ََُِل ياف 
هػػػ( َُٕالكجػػكه كاليظػػائر فػػي الوػػر ف الكػػروـ ، لاػػركف  ػػف مكسػػ  الوػػارئ (ت : -

 ـ .ََِِتةووؽ ايستاذ الدكتكر ةاتـ صال  الإامف ، الط عض ايكل  ، عمكاف 
 العزوػػػز ، ي ػػي ع ػػػد ا الةسػػػوف  ػػػف مةمػػػد الكجػػكه كاليظػػػائر يلعػػػاظ كتػػػاب ا-

هػػػ( تةووػػؽ عر ػػي ع ػػد الةموػػد عمػػي ، الط عػػض ايكلػػ  ، دار الكتػػب ْٖٕالػػدامغايي (ت : 
 ـََِّهػ ُِْْالعمموض ،  وركت ، ل ياف 

الكسػػػوط فػػػي تعسػػػور الوػػػراف المجوػػػد ، ي ػػػي الةسػػػف عمػػػي  ػػػف  ةمػػػد الكاةػػػدم  -
 ةمػػػد ع ػػػد المكجػػػكد كال ػػػوه عمػػػي مةمػػػػد هػػػػ( تةووػػػؽ ال ػػػوه عػػػادؿ ْٖٔاليوسػػػا كرم (ت:

 ـ.ُْٗٗهػ ُُْٓمعكض، الط عض ايكل  ، دار الكتب العمموض،  وركت،  
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 التسعة الكتب المكاضيع في فىرس 

 ٓص الكتاب األكؿ 
 المشاكمة بيف كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في النحك العربي

 الصعةض المكاإوع  
 ٔ ةصض هذا الكتاب

 ٖ مودمض
 َُ ايكؿ /كاك الةاؿ عيد اليةكووفالعصؿ 

 ِٖ العصؿ الذايي/ كاك الةاؿ ككاك المصاة ض في الموزاف
 ّٖ في موزاف التودور
 ُٗ في موزاف التعروؼ

 ِٗ في موزاف الر ط  الكاك كالإمور
 َُٓ في موزاف التاكوؿ

 ُُُ في موزاف الوواس عم  اليظور
 ُّٔ في موزاف المعي  

 ُِٓ كاك الةاؿ ككاك المصاة ض في موزاف العصؿ كالكصؿ 
 ُُٔ الكاك هي  الموزاف العصؿ  وف الةاؿ كالمعوض 

 ُٓٔ العصؿ الذالث /المععكؿ معل  وف المعرد كالجممض
 َِّ العصؿ الرا ع / المععكؿ معل الجممض كمآخذ الوكؿ  كاك الةاؿ

 ِٔٓ الخاتمض
 َِٕ المصادر كالمراجع
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 ُِٗص الكتاب الثاني 
 )ما( في القرآف الكريـ /دراسة نحكية 

 الصعةض المكاإوع
 ُِٗ مودمض

 ِْٗ ال اب ايكؿ : (ما( اجسموض
 ِْٗ العصؿ ايكؿ :(ما( المكصكلض

 ِْٗ الم ةث ايكؿ : (ما( المكصكلض  وف التعروؼ كالتيكور
العاةؿ الم ةث الذايي : (ما( المكصكلض  وف جكاز عكدها عم  

 كامتياعل
َُّ 

 ِّٕ الم ةث الذالث : معي  (ما( المكصكلض كمعايي (ما( اييخىر
 ّّٖ العصؿ الذايي :(ما( اليكرة المجردة 

 ّّٗ الم ةث ايكؿ :اليكرة الياةصض المكصكفض
 ّٔٓ الم ةث الذايي :اليكرة التامض (التعج وض(

 ّٕٔ العصؿ الذالث : (ما( اليكرة المإميض معي  الةرؼ
 ّٖٔ الم ةث ايكؿ :(ما( اجستعااموض
 َّٖ الم ةث الذايي :(مػػا( ال رطوض
 ّٖٗ ال اب الذايي : (ما( الةرفوض

 ّٖٗ العصؿ ايكؿ : (ما( المصدروض
 ّٖٗ الم ةث ايكؿ : (ما( المصدروض كالمكصكجت الةرفوض 

 َُْ الم ةث الذايي : معي  (ما( المصدروض كمعايي (ما( اييخىر
 ُّْ العصؿ الذايي : (ما( اليافوض 
 ُّْ الم ةث ايكؿ : (ما( العاممض

 ِِْ الم ةث الذايي : (ما( غور العاممض
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 َّْ الم ةث الذالث : معي  (ما( اليافوض كمعايي (ما( اييخىر
 ّْٓ العصؿ الذالث : (ما( الزائدة

 ّْٗ الم ةث ايكؿ : (ما( التي  معي  صمتاا
 ْْٓ (ما( المةذكفض الصمضالم ةث الذايي : 

 ِْٕ الم ةث الذالث : (ما( المعردة الصمض
 ِْٖ الخاتمض 

 ْٖٗ المصادر كالمراجع
 َْٓالجز  الثاني 
 َٓٓ صالكتاب الثالث 

 دراسات في النحك القرآني 
 الصعةض المكاإوع

الدراسة األكلى : نكاصب الفعؿ المضارع في القرآف الكريـ 
 /دراسة نحكية 

َٓٓ 

 َٕٓ التماود : يظروض العامؿ في اليةك
 َُٓ الم ةث ايكؿ : ايةرؼ الياص ض  يعساا

 َُٓ المطمب ايكؿ :  ف
 ِٗٓ المطمب الذايي : لف
 ّٔٓ المطمب الذالث : كي

 ْٕٓ الم ةث الذايي : ايةرؼ الياص ض  إإمار ( ف( 
 ْٕٓ المطمب ايكؿ : جـ التعموؿ 

 ّٓٓ الجةكدالمطمب الذايي : جـ 
 ٓٓٓ المطمب الذالث : ةت 
 ٕٓٓ المطمب الرا ع :  ك
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 َٔٓ المطمب الخامس : العاّ 
 ٓٔٓ المطمب السادس : الكاك 

الم ةث الذالث : الوكؿ العصؿ في تعووف الياصب لمععؿ 
 المإارع 

ِٖٓ 

 ٕٖٓ الخاتمض كيتائج الدراسض 
المفتكحة الىمزة في )أًف( المقفَّفىة مف الثقيمة  الدراسة الثانية :

 يةالقرآف الكريـ/دراسة نحك 
ٖٖٓ 

 َٗٓ الم ةث ايكؿ : عمؿ ( ف( المخععض ك ركط معمكلواا
 َٗٓ المطمب ايكؿ : اسـ ( ف( ك ركطل 

 ٓٗٓ المطمب الذايي : عٌمض عمؿ ( ف( استيادنا  ل  يظروض العامؿ 
 ٕٗٓ المطمب الذالث : عٌمض عمؿ ( ف( استيادنا  ل   صماا  

    ٗٗٓ المطمب الرا ع : خ ر ( ف( ك ركطل 
 َِٔ الم ةث الذايي : الغرض ايساسٌي مف استعماؿ ( ف( 

 َِٔ المطمب ايكؿ : ( ف( المصدروض 
 َّٔ المطمب الذايي : ( ف( كالمكصكلوض 

 َٔٔ المطمب الذالث :  عراب ( ف(  وف مذهب اليةاة كمذهب الكصؿ 
رالم ةث الذالث : ( ف(   ُُٔ المخععض كمعايي ( ف( اييخى

 ُِٔ المطمب ايكؿ : ( ف( المخععض ك( ف( المصدروض 
 ُٖٔ المطمب الذايي : ( ف( المخععض ك( ف( التعسوروض كالزائدة 

 ُِٔ المطمب الذالث : ( ف( ك(كاف( المخععتاف 
 ِِٔ الخاتمض كيتائج الدراسض كمكاإع ( ف( المخععض في الور ف الكروـ 
الدراسة الثالثة : )إًف( المقففة مف الثقيمة المكسكرة الىمزة في 

 القرآف الكريـ/دراسة نحكية
ِٕٔ 
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 ِٗٔ الم ةث ايكؿ : ( ف( المخععض  وف ا هماؿ كا عماؿ 
 ِٗٔ المطمب ايكؿ : ( ف(  وف ا هماؿ كا عماؿ في كتب اليةك 

 ّٔٔ المطمب الذايي : ( ف(  وف ا هماؿ كا عماؿ في كتب التعسور 
 ْٓٔ المطمب الذالث : عٌمض  هماؿ ( ف( 

 ْٔٔ المطمب الرا ع : الغرض مف تخعوؼ ( ف( 
 َٓٔ المطمب الخامس : الّـ العارةض 

 ِٓٔ الم ةث الذايي : ( ف( المخععض  وف ا ذ ات كاليعي 
 ِٓٔ المطمب ايكؿ : اجتماع ( ف( كالّـ 

 ِٓٔ  عرا اما في كتب اليةك -ُ
 ِٔٔ  عرا اما في كتب التعسور -ِ

 ٔٔٔ المطمب الذايي : اجتماع ( ف( ك(لٌما( 
 ٔٔٔ  عرا اما في كتب اليةك -ُ
 ْٕٔ  عرا اما في كتب التعسور -ِ

 ْٖٔ  طّيل الم ةث الذالث : مآخذ الوكؿ  اليعي كاجستذياّ ك دلض
 ٕٖٔ الخاتمض كيتائج الدراسض 

 ُٗٔ )إذا( في القرآف الكريـ/دراسة نحكية الدراسة الرابعة :
 ِٗٔ الم ةث ايكؿ : ( ذا( الظرفوض المإمكيض معي  ال رط 

 ِٗٔ المطمب ايكؿ : دجلض ( ذا( ال رطوض 
 ُُٕ المطمب الذايي : دخكؿ ( ذا( ال رطوض عم  الجممض اجسموض 

 ُّٕ المطمب الذالث : ارت اط جكاب ( ذا(  العاّ
 ُٕٗ المطمب الرا ع : ةذؼ جكاب ( ذا( ال رطوض 
 ّّٕ المطمب الخامس : ( ذا( ك( ف( ال رطوتاف 

 ّٕٕ المطمب السادس : العّةض  وف صوغض ال رط كجكا ل 
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 ّٖٕ الم ةث الذايي : ( ذا( الظرفوض غور المإمكيض معي  ال رط 
 ّْٕ الذالث : ( ذا( العجائوضالم ةث 

تعروعاا ، كعامماا ، كالمسالض الزي كروض ، كارت اطاا  العاّ ككةكعاا 
 جكا نا لم رط ، كالعرؽ  وياا ك وف ال رطوض .

ّْٕ-
ِٕٓ 

 ِٕٓ الخاتمض كيتائج الدراسض 
 ٕٕٓ  المصادر كالمراجع

 َٕٕ صالكتاب الرابع 
 مف مزاعـ النحاة 

 الصفقة لمكاضيعا
 َٕٕ التماود : لغض الور ف فكؽ يةك اليةاة

 ّٖٕ المودمض 
  ْٖٕ (ج( الزائدة في الور ف الكروـ /دراسض يةكوض

  َِٖ الجمؿ  عد التكرات في الور ف الكروـ / عرا اا  وف الصعض كالةاؿ
 ِِٖ التا ع الموطكع في الور ف الكروـ /  وف اليةك كال ّغض

( ك خكاتاا /  عرا ل  وف المععكلوض كالةالوض   ْٖٖ اليمصكب الذايي لػ(ظفك
 ِٖٔ (مىًف( المكصكلض في الور ف الكروـ / وف التعروؼ كالتيكور

    ِٖٗ المععكؿ معل في اليةك العر ي /يص نا كرفعنا كجًرا
 َََُ المصادر كالمراجع

 َُُْالجز  الثالث 
 َُُٓ س صالكتاب القام

 عمى نزع القافض كالتضميف مف بدع النحاة كالمفسريفالنصب 
 الصفحة عيضاالمك 

 َُُٔ العصؿ ايكؿ : اليصب عم  يزع الخافض في الور ف الكروـ
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الم ةث ايكؿ : تعدلم الععؿ في الور ف الكروـ  ل  مععكلل  يعسل 
رى   في مكاإع ك ةرؼ الجٌر في مكاإع  يخى

َُُٔ 

 َُّْ يزع الخافض في كتب اليةك .الم ةث الذايي : اليصب عم  
 َُّْ المطمب ايكؿ : التعروؼ  اليصب عم  يزع الخافض

 َُّٖ المطمب الذايي : مآخذ الوكؿ  اليصب عم  يزع الخافض
 َُْْ المطمب الذالث : اليصب عم  يزع الخافض  وف الجكاز كال ذكذ

الم ةث الذالث : اليصب عم  يزع الخافض الوواسي في الور ف 
 الكروـ 

َُْٕ 

 َُْٕ المطمب ايكؿ : مذهب ايخعش
 َُُٓ سو كولالمطمب الذايي : ةوووض الخّؼ  وف الخموؿ ك 

المطمب الذالث :  كاهد اليصب عم  يزع الخافض في الور ف 
 الكروـ 

َُْٔ 

الخافض السماعي الميطكرىد في الم ةث الرا ع : اليصب عم  يزع 
 الور ف الكروـ .

َُٕٔ 

الم ةث الخامس : اليصب عم  يزع الخافض السماعي غور 
 الميطكرىد في الور ف الكروـ .

َُُٓ 

 ُُّٓ الم ةث السادس : المععكؿ يجمل كاليصب عم  يزع الخالعض
 ُُْْ العصؿ الذايي : التإموف في الور ف الكروـ

ا .التعروؼ   ُُْْ  التإموف لغض كاصطّةن
 ُُْٗ الم ةث ايكؿ :  كاهد التإموف في الور ف الكروـ .

 ُُِٕ الم ةث الذايي : التإموف ك ّغض الور ف الكروـ  
 ُُٕٔ الم ةث الذالث : التإموف  وف كتب اليةك ككتب الكجكه

 ُُٕٗ الم ةث الرا ع : التإموف كالترادؼ
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 ُُّٖ كالعاـالمترادفاف : السيض 
 ُُٖٖ المترادفاف : الكٌؿ كالجمع
 َُُٗ المترادفاف :  ت  كجاّ

 َُُٗ المترادفاف : الي ا كالخ ر
 ُُِٗ المترادفاف : الة كر كالسركر
 ُُْٗ المترادفاف : الم وئض كا رادة

 َُِِ الم ةث الخامس : التإموف في  اب ظٌف كاخكاتاا 
الخافض كالتإموف  وف الم ةث السادس : اليصب عم  يزع 

 ال عر كالور ف الكروـ
َُِٓ 

 ُِٕٓ الخاتمض كاليتائج
 َُِٖ المصادر كالمراجع 

 ُِٓٗ ص الكتاب السادس
 اقت ؽ األكجه كالمعاني في كتب حركؼ المعاني

 الصفحة المكاضيع 
التماود : وتإمف ذكر مياجي في كتا ض  ةكذي ، كذكر العّةض 

 السواؽ وف معي  الةرؼ كمعايي 
ُِٗٓ 

 ََُّ همزة اجستعااـ-ُ
 ُُّٖ  ذ-ِ
 ُِّٖ  ذا-ّ
 ُِّٗ  ل -ْ
 ُِّْ  ج-ٓ
 ُّْٔ  جٌ -ٔ
 ُُّٓ  ـ-ٕ
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 ُْْٕ  ف-ٖ
 ُْْٖ  ف-ٗ
 ُْْٗ  فك -َُ
 ُِْٓ  فك -ُُ
 ُْْٓ  ك-ُِ
 ُْٕٔ ال اّ-ُّ
 َُّٓ ذيـك -ُْ
 ُُُٓ ةت -ُٓ
 ُُِٓ عم -ُٔ
 ُُّٓ عف-ُٕ
 ُِْٓ العاّ-ُٖ
 ُُٓٓ في-ُٗ
 ُٔٔٓ ةد-َِ
 ُّٕٓ الكاؼ الجارة-ُِ
 ُُٖٓ كافك -ِِ
 ُْٖٓ الّـ المكسكرة -ِّ
 َُٖٔ الّـ المعتكةض-ِْ
 َُٖٔ لعؿك -ِٓ
 ُُّٔ ما-ِٔ
 ُُّٔ مىف-ِٕ
 ُُّٔ ًمف-ِٖ
 ُِْٔ هؿ-ِٗ
 ُِْٔ الكاك-َّ
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 ُّْٔ الخاتمض
 ُْْٔ المصادر كالمراجع

 ُّٓٔالجز  الرابع          
  ُْٓٔالكتاب السابع      

 تقديـ الجكاب عمى شرطه في النحك العربي 
 ُٕٓٔالكتاب الثامف 

 يكاد( في القرآف الكريـ -دءلة )كاد
 المحتكيات

 الصفحة المكضكع
 ُٕٓٔ الغرض مف الكتا ض في هذا المكإكع 

 ُٕٔٔ  كاهد (كاد( المذ تض كالميعوض 
 ُٕٕٔ مذاهب اليةاة في (كاد( الميعوض 

ذ اتػػػل فػػػي  المػػػذهب ايكؿ :  ٌياػػػا تعوػػػد يعػػػي خ رهػػػا فػػػي مكاإػػػع كاع
 مكاإع

ُٕٕٔ 

 ُٖٕٔ المذهب الذايي :  ٌياا تعود  ذ ات خ رها 
 ُْٖٔ المذهب الذالث :  ٌياا تعود يعي خ رها 

 ُٗٗٔ دخكؿ اليعي عم  خ ر(كاد( 
 َُِٕ المصادر كالمراجع

 َُٕٕ الكتاب التاسع
 األضداد في القرآف الكريـ 

 َُٕٕ المودمض
 َُٕٕ لوس مف  ايإداد

 َُٕٗ عكامؿ ي اة ايإداد
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ذا-ُ  ُُّٕ  ذ كاع
 ُُٖٕ  مكض-ِ
 ُُٕٗ  ف-ّ
 َُِٕ ال طايض-ْ
 ُِّٕ  عد-ٓ
 ُِٕٔ  عض-ٔ
 ُِّٕ ال وع كال راّ-ٕ
 ُّٕٗ الٌ وف -ٖ
 ُُْٕ  خع –خعي -ٗ
 ُْٕٗ المستخعي كالسارب -َُ
 ُِٕٓ الخكؼ-ُُ
 ُّٕٓ الرجاّ-ُِ
 ُٕٔٓ الساةر-ُّ
 ُٕٕٓ المسجكر-سجر-ُْ
 ُُٕٔ  سرك -سرك -ُٓ
 ُْٕٔ صار-ُٔ
 ُٖٕٔ الصراخ  كالصروه-ُٕ
 ُٕٗٔ الصّة-ُٖ
 ُُٕٕ الظفح -ُٗ
 ُْٕٕ التعزور-عزر-َِ
 ُٕٕٓ عس -ُِ
 ُٖٕٕ عسعس-ِِ
 َُٖٕ عاصـ-عصـ-ِّ
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 ُٕٖٕ متعكلل-فكل-ِْ
 ُٖٕٗ فكؽ-ِٓ
 ُُٕٗ الويٍرّ-ِٔ
 ُٕٔٗ الًوٍسط-ِٕ
 ُٖٕٗ ج-ِٖ
 ُٕٗٗ المةف-ِٗ
 َُُٖ ما-َّ
 َُُٖ ًمف-ُّ
 َُْٖ الياس-ِّ
 َُٖٗ الًيدح -ّّ
 ُُُٖ هؿ-ّْ
 ُُٖٗ كراّ-ّٓ

 ُِِٖ الخاتمض
 ُِّٖ ذ ت المصادر كالمراجع

 
 
 

 ةالسيرة العممي
 .صكفي عمي الةمدايياجسـ : ع د الج ار فتةي زوداف ذيكف -
ـ ، مةمػػض ال ػػعاّ ، ةػػرب دكرة ةاسػػـ ُْٕٗالمكصػػؿ/مةػػؿ كتػػاروه الػػكجدة : -

 الخواط .
 . ُِٔٗ ياوتي دراستي اج تدائوض ، في المدرسض الوةطايوض ، سيض -
 ـ .ُٓٔٗ ياوتي دراستي المتكسطض ، في متكسطض الةروض  ، سيض -
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 ياوػػتي دراسػػتي ا عدادوػػض ، فػػي ا عدادوػػض المركزوػػض ، الوسػػـ العممػػي ، سػػيض -
 ـُٕٔٗ

موػػػض التر وػػض الممغػػػاة / ةسػػـ المغػػػض العر وػػض /جامعػػػض  غػػداد ، ةصػػػمتي خػػروج ك- 
 ـ .ُِٕٗعم   اادة ال كالكروكس في هذه الكموض  درجض جود جًدا ، سيض 

ػػػا فػػػي ذايكوػػػض ةٌوػػػارة فػػػي - ـ ، ذػػػـ ييومػػػتي  عػػػدها  لػػػ  ُّٕٗ/َُ/ٗعيوليػػػتي مدرسن
ٍمًموٍس ، ذـ ذايكوض ةره ةكش ، ذـ متكسطض المذيػ  ، فمتكسػطض   ػي  متكسطض كىرى

 كػػر الصػػدوؽ ، ك عػػد ةصػػكلي عمػػ   ػػاادة الماجسػػتور، تػػـ يومػػي  لػػ  معاػػد 
 ـ .ُٖٗٗ عداد المعممات سيض 

ةصػػمتي عمػػ   ػػاادة الماجسػػتور فػػي المغػػض العر وػػض ،  درجػػض جوػػد جػػًدا عػػاؿو  - 
ورسػػػػالتي المكسػػػػكمض (الم ػػػػاكمض  ػػػػػوف كاك الةػػػػاؿ ككاك المصػػػػاة ض فػػػػي اليةػػػػػك 

ـ جامعػػػض المكصػػػؿ / كموػػػض ا داب ،  مكجػػػب ُٖٖٗ/ُِ/َِالعر ػػػي(  تػػػاروه 
 ـ ُٖٗٗ/ُ/ٗفي  ُّٗ/ُُ/ّايمر الجامعي المرةـ 

ةصمت عم   اادة الدكتكراه في المغض العر وض ،  درجض امتواز ،  ػاطركةتي -
ـ ، ُٕٗٗ/ٖ/ِٔالمكسػػػػكمض ((مػػػػا( فػػػػي الوػػػػر ف الكػػػػروـ /دراسػػػػض يةكوػػػػض( فػػػػي 

 ـ ُٕٗٗ/ٗ/ُٔ تاروه  ِٕعِ/ُُ/ّ مكجب ايمر الجامعي العدد 
وف تـ يوؿ خدماتي  ل  كزارة التعمػوـ العػالي ، ك ا ػرتي التػدروس  كموػض المعممػ-

 ـ ، التي هي كموض التر وض ايساسوض ةالوإُٗٗ/ّ/ُٗفي 
كيملعػتي  الخطا ػػض مػػف لػػدف كزارة ايكةػػاؼ ، ككػاف عػػدد الجكامػػع التػػي صػػعدتي -

فواػػػا عمػػػ  ميا رهػػػا ، خمسػػػض ع ػػػر جامعنػػػا ، ك كؿ خط ػػػض خط تاػػػا كايػػػت فػػػي 
ـ ُٕٖٗجامع الطالب/ةي الرفاعي ، في ايسا وع ايكل  مف افتتاةل ، سيض 

ك كذر خط ي كايت في جامع وكيس اليةكم المعػركؼ  جػامع  ػوه ال ػط ، ، 
 ـَََِك خرها كايت في جامع العطاش/كككجمي ، ذـ تركتي المي ر سيض 

 ووت  عمؿ تدروسًوا  كموض التر وػض ايساسػوض  ، جامعػض المكصػؿ ، كمةاإػرنا -
الػدكتكراه .  في الدراسات العموا ، كمياة نا كم ػرفنا لرسػائؿ الماجسػتور ك طػارو 
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فػػي ةسػػـ المغػػض العر وػػض فػػي الكموػػض المػػذككرة ، ةتػػ   يةمػػتي  لػػ  التواعػػد  تػػاروه 
 ـ .َُِِ/ٔ/ٓ
  ـَُِِ/ٔ/ّترةوتي  ل  ايستاذوض  تاروه -

        ََََََِٕٕٓٓ مك اوؿ        
  ََََََِٕٕٓٓفاو ر        
 ال ركؼ اليةكم فوس كؾ :        

 لممؤلؼ
رةـ ا وداع  في  . ُٕٕٗعيد ا يساف سيض  ا كالتودـ المادم-ُ

 ـُٕٕٗ لسيض ُْٔ المكت ض الكطيوض   غداد
اغتيـ   ا ؾ في طاعض ا ، الط عض ايكل  ، مط عض  سعد  غداد -ِ
لسيض  ِٗٗـ ، رةـ ا وداع  في المكت ض الكطيوض   غدادُٖٓٗهػ  َُْٓ
 ـ .ُٖٓٗ
 ك  رسالض   ل  فإؿ الصّة كةكـ تاركاا في الكتاب كالسيض ، -ّ

ـ رةـ ا وداع  ُٖٓٗتارؾ الصّة ، الط عض ايكل   ، مط عض  سعد ،  غداد 
 ـ .ُٖٔٗلسيض  ٔٔٓفي المكت ض الكطيوض   غداد 

كهذه الكتب الذّذض يعدت يسخاا كلـ  يعد ط عاا ؛ ييكاا لـ تكف كةتئذ 
 مسجمض عم  ةرص ،  ك مخزكيض في ةاس ض .

رةػػػػػػـ ا وػػػػػػداع فػػػػػػي دار الكتػػػػػػب كالكذػػػػػػائؽ  عجػػػػػػاز الوػػػػػػر ف الكػػػػػػروـ . -ْ
ـ كهػػك كتػػاب مياجػػي كيػػتي  درلسػػل لطػػّب المرةمػػض ََِٗ/ لسػػيض َِٖ  غػػداد

الرا عض في ةسـ التر وض ا سّموض / كموض التر وض ايساسوض / جامعض المكصؿ / 
  عددتيل ةسب المياج الذم ةٌررٍتل عمادة الكموض المذككرة .

 َّٖع في دار الكتػب كالكذػائؽ   غػداد/مكاعظ  سّموض . رةـ ا ودا-ٓ
 ـََِٗلسيض 

 َْٖدركس  سّموض . رةـ ا وداع فػي دار الكتػب كالكذػائؽ   غػداد/-ٔ
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 ـََِٗلسيض 
 ػػػػػوف الماإػػػػػي كالةاإػػػػػر / ةصػػػػػائد  سػػػػػّموض . كهػػػػػي مػػػػػف يظمػػػػػي -ٕ

ـٌ ذمػػػػػػايي ةصػػػػػائد ، رةػػػػػػـ ا وػػػػػػداع فػػػػػي دار الكتػػػػػػب كالكذػػػػػػائؽ  ك ػػػػػعرم ، وإػػػػػػ
غٌوػػرتي عيكايػػل  لػػ  : صػػوةاتي  ػػايمكتي السكػػ وكض  كةػػد ـََِٗلسػػيض  َٖٓ  غػداد/

 في ذمايي ةصائد  سّموض 
الم ػػاكمض  ػػػوف كاك الةػػاؿ ككاك المصػػػاة ض فػػػي اليةػػك العر ػػػي . رةػػػـ -ٖ

 ـََِٗلسيض  َٖٔا وداع في دار الكتب كالكذائؽ   غداد/
(ما( في الور ف الكروـ / دراسض يةكوػض . رةػـ ا وػداع فػي دار الكتػب -ٗ
 ـََِٗلسيض  َٕٖئؽ   غداد/كالكذا

دراسػػات فػػي اليةػػك الور يػػي . . رةػػـ ا وػػداع  ػػدار الكتػػب كالكذػػائؽ -َُ
 ـََِٗلسيض  ُُٖ  غداد/

مػػػػػػػف مػػػػػػػزاعـ اليةػػػػػػػاة . رةػػػػػػػـ ا وػػػػػػػداع فػػػػػػػي دار الكتػػػػػػػب كالكذػػػػػػػائؽ -ُُ
 ـََِٗلسيض  َٖٖ  غداد/

اليصب عم  يزع الخافض كالتإموف مف  دع اليةاة كالمعسروف ، -ُِ
 ـ .ََُِلسيض  ُِّٕع  دار الكتب كالكذائؽ   غداد/    رةـ ا ودا
(ظػػػٌف( ك خكاتاػػػا كالتإػػػموف فػػػي الوػػػر ف الكػػػروـ . كةػػػد دمجػػػتي هػػػذا -ُّ

 الكتاب في الكتاب السا ؽ .
ػا  -ُْ الكجكه الدخومػض فػي كتػب الكجػكه كاليظػائر ، لعػظ (الػذكر( يمكذجن

ا وػداع فػي دار ، مع  ةث صغور  عيكاف : لغػض الوػر ف فػكؽ يةػك اليةػاة رةػـ 
 ـَُُِلسيض  ُٖٕٗالكتب كالكذائؽ   غداد/ 

كةد جعمتي المكإكع ايكؿ مف هذا الكتاب إمف  ةد مكاإوع التماود 
فػػػي كتػػػا ي : ج كجػػػكه كج يظػػػائر ، تةػػػت عيػػػكاف دراسػػػض يمكذجوػػػض ، كجعمػػػتي 
 كّمي في المكإكع الذايي إمف التماود في كتا ي : مف مزاعـ اليةاة .  

كج يظػػائر فػػي كتػػب الكجػػكه كاليظػػائر . رةػػـ ا وػػداع فػػػي  ج كجػػكه-ُٓ



1845 

 

 ـ َُِْلسيض  ِّٖدار الكتب كالكذائؽ   غداد/ 
ب ةػركؼ المعػايي . رةػـ ا وػداع اختّؽ ايكجل كالمعػايي فػي كتػ-ُٔ

 ـ َُِْلسيض  ّّٖفي دار الكتب كالكذائؽ   غداد/ 
دار طرائػػؽ اخػػتّؽ الكجػػكه فػػي كتػػب الكجػػكه . . رةػػـ ا وػػداع فػػي -ُٕ

 ـ َُِْلسيض  ّْٖالكتب كالكذائؽ   غداد/ 
 .ايإداد في الور ف الكروـ -ُٖ

رسػـ الكممػض ، كهػك كإػع  هيػاؾ خطػا  ػائع جػًدا ، وتعمٌػؽ  م حظة :
تيػػكوف العػػت  كاليصػػب عمػػ  ايلػػؼ ، كالصػػةو  كإػػعاا عمػػ  الةػػرؼ ة ماػػا ، 

ّن  ّن رسػػػػـ الكممػػػػات : مػػػػذ ّن كتا ػػػػان ، كالصػػػػةو  : -سػػػػموعان -فمػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػذ -مػػػػذ
ا كإع رسـ ال ػدة عمػ  ايلػؼ يةػك : -سموعنا كتا نا ، كمف الخطا ال ائع  وإن
ٌّ كالصػػةو   جٌ - جٌ - جٌ  ٌّ ، كةػػد اسػػتدركتي فػػي م- جٌ -كػػ ؤلعػػاتي هػػذا الخطػػا كػػ

 الرسـ في كذور مف المكاإع ، كفاتييي مكاإع كذورة  خرل  الذم وتعٌمؽ 
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